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1. Projekter
Store projekter ved Odense Bys Museer:
•
•
•
•
•
•

Det nye H.C. Andersens Hus
From Central Space to Urban Place
Møntergården 3.0
SARA-konvertering
Thomas B. Thriges Gade og det ældste Odense
Udvikling af Carl Nielsens Barndomshjem

2. Afviklede aktiviteter
2.1. Annoncerede aktiviteter
Carl Nielsens Barndomshjem
ID
6241

Startdato
15-03-2017

Titel
Vor folkesangs fire store på Søbysøgård

Kombineret sangaften og foredrag med fokus på Carl Nielsen, Thomas Laub, Thorvald Aagaard og
Oluf Ring.
Firkløveret Carl Nielsen, Thomas Laub, Thorvald Aagaard og Oluf Ring var alle redaktører af den
første harmoniserede udgave af Folkehøjskolens Melodibog fra 1922. Det blev en på mange måder
skelsættende udgivelse. Denne aften får du mulighed for at synge med på både kendte og ukendte
sange af de fire komponister. Undervejs får du også forklaringen på, hvorfor og hvordan netop disse
komponister med denne udgivelse ændrede dansk sanghistorie. Aftenen er tilrettelagt af Povl Chr.
Balslev, organist, komponist, forfatter mm., og Ida-Marie Vorre, museumsinspektør ved Carl Nielsens Barndomshjem. Arrangementet er blevet til i samarbejde med Statsfængslet på Søbysøgård og
afholdes i Riddersalen - Adresse: Søvej 27, Nr. Søby, 5792 Årslev. Parkering: På gårdspladsen eller
foran Søbysøgård. Fra kl. 18-18.45 vil det være muligt at besøge museet på Søbysøgård. Museet,
der normalt ikke er tilgængeligt for offentligheden, indeholder effekter fra fængslets historie og går
tilbage til 1933. http://soebysoegaard.dk/Museum-4504.aspx.
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ID
6242

Startdato
23-04-2017

Titel
Slip køerne løs med Carl Nielsen

Kom med Carl Nielsen til økodag på Søbysøgård og se glade forårskøer danse løssluppent på grønne
enge. Samtidig kan du kigge forbi Carl Nielsens Barndomshjems stand og bl.a. høre om komponistens barndom i Nr. Lyndelse og Nr. Søby og om, hvordan opvæksten her prægede ham. Du kan
også købe lækre ting fra museumsbutikken. Se mere her: www.okodag.dk.
Medvirkende: Carl Nielsens Vennekreds.
Sted: Søbysøgård, Søvej 27, Nr. Søby, 5792 Årslev.

ID
6244

Startdato
02-05-2017

Titel
Sæsonåbning

Sæsonåbning med Fynsk Forår og sang.
Kl. ca. 11 hejser vi flaget, og Carl Nielsen Skolens kor under ledelse af Anette Lynghøj synger for og
med os. Kl. ca. 12 vil museumsinspektør Ida-Marie Vorre introducere til Carl Nielsens populære
værk "Fynsk Forår". Hvad var baggrunden for dets tilblivelse og tankerne bag? Der vil efterfølgende
være mulighed for at lytte til forskellige indspilninger af værket fra museets anlæg. Der vil hele
dagen være mulighed for at få en omvisning i udstillingen og høre mere om de øvrige aktiviteter,
som er på programmet i løbet af 2017. Desuden er museet vært ved en fedtemad og en tår fynsk
æblemost. Arrangeret i samarbejde med Carl Nielsens Vennekreds.

ID
6246

Startdato
30-05-2017

Titel
Carl Nielsen og musikkritikere i samtiden

Aftenåbning med kulturelt indslag. Udbydes den sidste tirsdag i måneden fra maj til september.
Carl Nielsen havde et ofte modsætningsfyldt forhold til samtidens kritikere. På den ene side hungrede han efter deres gunst, på den anden side ville han ikke tækkes dem på bekostning af sin kunstneriske integritet. Museumsinspektør Ida-Marie Vorre dykker ned i denne del af historien og finder
nogle af de farverige historier frem.
Medvirkende: Carl Nielsens Vennekreds.

ID
6248

Startdato
27-06-2017

Titel
Carl Nielsen ifølge Peter Dürrfeld

Aftenåbning med kulturelt indslag. Udbydes den sidste tirsdag i månederne fra maj til september.
Aftenens foredragsholder er forfatter, musikkritiker mm. Peter Dürrfeld. Dürrfeld er bl.a. forfatter til
den anmelderroste bog "Den lille Carl Nielsen". Peter Dürrfeld vil fortælle om Carl Nielsen som menneske og som komponist. Han udtaler: "Jeg har selv oplevet Carl Nielsens symfonier med Danmarks
Radios Symfoniorkester i København, Køln, Frankfurt og New York. Tre udvalgte (og sandfærdige!)
episoder vil i mit foredrag kaste lys over Carl Nielsen som en handlingens mand, og det er skønt at
kunne konstatere, at hans musik er præget af den samme fremdrift, der karakteriserede ham som
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person. Jeg vil på cd spille enkelte uddrag, der kan belyse dette og i øvrigt berette om enkelte højdepunkter i hans karriere."

ID
6250

Startdato
09-06-2017

Titel
Fødselsdag i børnehøjde

Fejring af Carl Nielsens 152 års fødselsdag for børn.
Vi fejrer Carl Nielsen med sang, musik, leg og flag. Målgruppe er elever i 1. og 2. klasse i følge med
voksne. Arrangementet foregår i haven bag Carl Nielsens Barndomshjem, så klæd jer på efter vejret.
Arrangeret i samarbejde med Carl Nielsen Skolen, Nr. Lyndelse.

ID
6251

Startdato
09-06-2017

Titel
Carl Nielsens 152-års fødselsdag

Vi fejrer komponisten med musik, taler og fællessang i haven bag komponistens barndomshjem.
Musikken leveres primært af trioen Zenobia. Zenobia er veletablerede fortolkere af den danske
sang-, salme og visetradition og har sammen spillet hundredvis af koncerter siden 2007. Trioens
koncerter er musikalske oplevelser, bundet sammen af fortællinger om sangene, refleksioner om at
leve et liv i nutiden med et soundtrack af gamle ord og toner, og om balancen mellem fornyelse og
bevarelse. Trioen blev dannet i 2007 og har siden udgivet fire plader, som har solgt i mere end
10.000 eksemplarer. Repertoiret udgøres af sange fra den danske højskoletradition, fra folkemusikarven og salmebøger. Desuden giver trioen deres bud på, hvordan denne tradition kan føres
videre. Zenobia udgøres af sangerinden Louise Støjberg, harmonikaspilleren Mette Kathrine Jensen
Stærk og pianisten Charlotte Støjberg. Publikum kan glæde sig til en engagerende fortælling om tre
musikere, der er rundet af den danske sangs ord og toner, og som nu selv væver deres liv og musik
ind og ud af traditionen. Trioen er forrygende til at skabe et intenst musikalsk rum mellem sig selv
og publikum, og de formår at gøre deres optrædener både nærværende og underholdende. Ud over
Zenobia medvirker også orkesterklassen ved Carl Nielsen Skolen under ledelse af Annette Lynghøj
samt fotograf Karsten Hviid. Karsten Hviid er netop nu aktuel med bogen "Tågen letter - en hyldest
til Carl Nielsen og Fyn", hvor han, præcis som komponisten, gjorde det små 100 år tidligere hylder
det særligt fynske.

ID
6253

Startdato
25-07-2017

Titel
Dans i haven med DE ANDRE

Aftenåbning med kulturelt indslag. Udbydes den sidste tirsdag i månederne fra maj til september.
Kom og vær med, når DE ANDRE - lokale spillemænd fra Årslev Spillemandslag - spiller op til dans i
haven bag barndomshjemmet. På repertoiret vil være traditionel musik, som den kunne have lydt,
når Carl Nielsens far og hans musikalske venner musicerede. Pak kaffekurven eller sommervinen,
kridt danseskoene og kom og vær med til at gøre aftenen festlig.
Medvirkende: Årslev Spillemandslag og Carl Nielsens Vennekreds.
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ID
6255

Startdato
29-08-2017

Titel
Sangaften: Arven efter Carl Nielsen

Aftenåbning med kulturelt indslag. Udbydes den sidste tirsdag i månederne fra maj til september.
Carl Nielsens bidrag til den danske sangskat var på mange måder skelsættende. Ikke nok med at
sangene i sig selv hurtigt blev en uvurderlig del af vores fælles repertoire. Han dannede også skole
for, hvordan en folkelig sang fremover skulle komponeres. Denne aften ser museumsinspektør
Ida-Marie Vorre nærmere på sange af en lang række komponister, der på den ene eller anden måde
kan siges at have taget tråden op efter Carl Nielsen. Pianist Lisbeth Bjerre akkompagnerer fællessangen.
Medvirkende: Lisbeth Bjerre, Carl Nielsens Vennekreds.

ID
6257

Startdato
26-09-2017

Titel
Carl Nielsens 3. symfoni - Espansiva

Aftenåbning med kulturelt indslag. Udbydes den sidste tirsdag i månederne fra maj til september.
Carl Nielsens 3. symfoni med tilnavnet Espansiva, er blandt komponistens mest elskede symfonier.
Den blev komponeret i årene 1910-11. Carl Nielsen dirigerede selv symfonien og Det Kongelige
Kapel ved uropførelsen i Odd Fellow Palæet i 1912. Museumsinspektør Ida-Marie Vorre går bag om
symfonien og dens tilblivelseshistorie. Der findes flere legendariske indspilninger af symfonien. Stor
betydning for dens - og Carl Nielsens - internationale udbredelse fik ikke mindst indspilningen med
Det Kongelige Kapel under ledelse af Leonard Bernstein (1965). Vi vil sammen lytte til uddrag fra
flere af dem.
Medvirkende: Carl Nielsens Vennekreds.

ID
6259

Startdato
25-11-2017

Titel
Julestemning

Vi lader sammen op til den travle julemåned med sang, musik, hygge og hjemmebag.
Musikken lægges i år i hænderne på en duo, der udgøres af de to folkemusikere Kevin Lees (violin)
og Peter Eget (harmonika). Duoen vil spille et blandet program med danske og keltiske melodier.
Det hele krydres med dejlige julesange. Undervejs bliver der lejlighed til at synge med på fællessange. Museumsinspektør Ida-Marie Vorre gør status over året i Carl Nielsens Barndomshjem.

ID
6265

Startdato
04-05-2017

Titel
Torsdagsomvisning i Carl Nielsens Barndomshjem

Udbydes den første torsdag i maj, juni, august og september.
Kom med på opdagelse i Carl Nielsens barndomsunivers, når museumsinspektør Ida-Marie Vorre
guider dig rundt i udstillingen. Der vil være skiftende temaer fra gang til gang.
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ID
6267

Startdato
01-06-2017

Titel
Torsdagsomvisning i Carl Nielsens Barndomshjem

Udbydes den første torsdag i maj, juni, august og september.
Kom med på opdagelse i Carl Nielsens barndomsunivers, når museumsinspektør Ida-Marie Vorre
guider dig rundt i udstillingen. Der vil være skiftende temaer fra gang til gang.

ID
6271

Startdato
03-08-2017

Titel
Torsdagsomvisning i Carl Nielsens Barndomshjem

Udbydes den første torsdag i maj, juni, august og september.
Kom med på opdagelse i Carl Nielsens barndomsunivers, når museumsinspektør Ida-Marie Vorre
guider dig rundt i udstillingen. Der vil være skiftende temaer fra gang til gang.

ID
6273

Startdato
07-09-2017

Titel
Torsdagsomvisning i Carl Nielsens Barndomshjem

Udbydes den første torsdag i maj, juni, august og september.
Kom med på opdagelse i Carl Nielsens barndomsunivers, når museumsinspektør Ida-Marie Vorre
guider dig rundt i udstillingen. Der vil være skiftende temaer fra gang til gang.

ID
6275

Startdato
24-04-2017

Titel
BabyCarl

Inspirerende sang, musik, bevægelse og historiefortælling for dig og din baby.
Gå på opdagelse i Carl Nielsens forunderlige musikalske univers i selskab med musikpædagog
Lisbeth Buhl og museumsinspektør Ida-Marie Vorre. Museet byder efterfølgende på en kop kaffe til
mødrene samt mulighed for at snakke med de øvrige mødre og se nærmere på udstillingen.

ID
6409

Startdato
18-05-2017

Titel
Så syng da!

Fællesskab gennem fællessang fra højskolesangbogen. Udbydes den tredje torsdag maj, juni, august
og september.
I Danmark har vi en helt særlig tradition for fællessang. Dette skyldes ikke mindst, at vi med sangene i Højskolesangbogen har et repertoire, der forener os på tværs af køn, alder, etnicitet, social
stand mm. Carl Nielsen har i høj grad været med til at forme og præge dette repertoire. Vi indbyder
derfor som noget nyt til en række eftermiddage i museet, hvor vi sammen kan synge med det formål at styrke glæden ved at synge fællessang. Museumsinspektør Ida-Marie Vorre vil til hver gang
tilrettelægge et program, der vækker genkendelsens glæde samtidig med, at vi udvider kendskabet
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til højskolesangbogens nye og gamle sange af Carl Nielsen såvel som alle mulige andre. Der vil også
hver gang være mulighed for at komme med forslag og ønsker til sangvalget, så det personlige forhold til sangene kommer i fokus.

Den Fynske Landsby
ID
6132

Startdato
30-04-2017

Titel
Mød teglværksarbejderne

Oplev arbejdet i Teglværket.
I teglværk og tørrelade kan du følge den spændende proces fra ler til mursten, når teglværksarbejderen fortæller om og viser, hvordan der laves mursten. Leret graves ud og æltes i æltegraven.
Siden køres leret hen til et strygebord, hvor man former stenene i det fugtige ler. Dernæst skal de
lægges til tørre.

ID
6134

Startdato
14-05-2017

Titel
Landsbyens kniplepiger

Kom og se, når de mange tråde forvandler sig til de smukkeste kniplinger i Den Fynske Landsby.
Kig indenfor i Kniplepigernes hyggelige rum i Præstegårdens Enkesæde. Her demonstrerer Kniplepigerne selve teknikken og viser eksempler på deres håndarbejde, og de fortæller også om
kniplingens historie ved hjælp af en udstilling med kniplinger fra dengang til i dag. Hør om hyldeborter og mellemværk, og hvordan kniplingerne blev brugt.

ID
6136

Startdato
01-04-2017

Titel
Kaperkørsel

Hestevognen kører alle weekender (undtagen d. 1. september), alle helligdage, hele sommeren og i
efterårsferien.
Kusken fortæller undervejs om Den Fynske Landsbys historie, om huse og gårde samt dyrene og
dagens aktiviteter. Vi kører hver dag fra kl. 10.30 og dagen igennem. Hestevognens pauser kan ses
på skilt ved påstigning.

ID
6138

Startdato
01-06-2017

Titel
Landsbyens væver

Det er de smukkeste stoffer, der bliver vævet i Væverhuset.
I Væverhuset holder Landsbyens væver til. Hun væver stofferne til bl.a. dragter, gardiner og sengeforhæng. I år væver hun stof til herreveste og damebuller. Vil du vide mere, så spørg hende endelig.
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ID
6140

Startdato
01-04-2017

Titel
Mød kokkepigerne

Kom indenfor i det store hyggelige køkken.
Du møder kokkepigerne på Præstegården, hvor de enten laver mad - efter Frk. Jensens kogebog fra
1901 - eller arbejder i rullerummet med "stryg og vask".

ID
6142

Startdato
30-04-2017

Titel
Frøknerne og deres håndarbejde

Kom indenfor i den fine stue på Fjelstedgården.
I den fine stue på Fjelstedgården sidder frøkener og fruer og arbejder med det fineste håndarbejde.

ID
6144

Startdato
30-04-2017

Titel
Behandling af hør

Den Fynske Landsbys hørfolk forarbejder den hør, der dyrkes i Landsbyen. Som et af de eneste
steder i Danmark vises alle arbejdsgangene - fra frøene sås til den færdige særk. Vi bryder, hegler og
skætter, og så skal der spindes og væves. Det er en lang og omstændelig proces, men resultatet er
hele arbejdet værd.

ID
6146

Startdato
01-04-2017

Titel
Mød Smeden

I den gamle smedje fra Ulbølle arbejdes der med jern til mange formål.
Mød smeden og få en snak om 1800-tallets smedearbejde. Hør om smedens vilkår i en landsby og
oplev, hvordan han arbejdede ved sin esse.

ID
6148

Startdato
01-04-2017

Titel
Smag på øllet

Mød Landsbyens ølbryggere, når de fortæller om og deler smagsprøver ud af det hjemmebryggede
øl.
I Den Fynske Landsby er det øl-bryggerne, der brygger vores øl. Vandet kunne ikke drikkes direkte
fra brønden i 1800- tallet, så det var hovedsagelig øl, der blev brugt til at slukke tørsten med. Det
daglige øl var med lav alkoholstyrke, for det var 3. eller 4. aftapning. Deraf også udtrykket "det
tynde øl". Det bedste øl fra 1. aftapning blev brugt til festlige lejligheder.

8

ID
6150

Startdato
18-06-2017

Titel
Bryggedag

I dag skal det gode øl til Landsbyens høstdag brygges.
I Den Fynske Landsby er det øl-bryggerne, der brygger vores øl. Vandet kunne ikke drikkes direkte
fra brønden i 1800 tallet, så det var hovedsagelig øl, som blev brugt til at slukke tørsten med. Det
daglige øl var med lav alkoholstyrke, for det var 3. eller 4. aftapning. Deraf også udtrykket "det
tynde øl". Det bedste øl fra 1. aftapning blev brugt til festlige lejligheder. Mød øl-bryggerne, når de
brygger eller fortæller om den smagfulde bryg.

ID
6152

Startdato
01-04-2017

Titel
Uldkonerne

Uldkonerne arbejder med alt indenfor uld.
Uldkonerne i Den Fynske Landsby arbejder med ulden fra fårene og viser de arbejdsgange, der er fra
start til færdigt produkt. Det er forskelligt, hvad de arbejder med; Nogle dage bliver ulden kartet og
spundet, andre dage strikkes og væves der bånd af det spundne garn. Der vil også være dage, hvor
garnet farves med planter fra haven.

ID
6154

Startdato
17-04-2017

Titel
Mød karlen på gården

På Torupgården har karlen travlt i sit huggehus.
I huggehuset arbejder gårdskarlen med at reparere redskaber og lave nye af træ, eller måske er han
i gang med at lave en ny malkestol.

ID
6155

Startdato
18-04-2017

Titel
Mød den Fynske Landsbys gartner

Mød Landsbyens gartner, når der arbejdes med havernes afgrøder, buske og blomster.
Du kan møde Den Fynske Landsbys gartner i haverne, kålgårdene eller måske i abildgården. Både
når der plantes ud, beskæres, og når frugten høstes af årets arbejde. Kom og få en god snak med
gartneren om havearbejdet dengang og nu.

ID
6158

Startdato
19-04-2017

Titel
Mød Landsbyens håndværkere

Mød Landsbyens håndværkere, mens de er i gang med at restaurere og vedligeholde de gamle huse
og gårde. Tømrere og murere demonstrerer det gamle håndværk og værktøj fra en tid, hvor alt var
håndlavet.
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I dag er både vejr og vind hårdt ved bygningerne i Den Fynske Landsby - især fordi husene er ubeboede. Det er et stort arbejde at vedligeholde og restaurere Den Fynske Landsbys 26 bygninger, og det
er et arbejde, der hele tiden er i gang. Ofte opdager Landsbyens gæster slet ikke at håndværkerne
arbejder på husene, men det er noget af det vigtigste arbejde. Uden de smukke gamle huse og
gårde - er der ingen Landsby.

ID
6164

Startdato
14-07-2017

Titel
Eventyrfortællinger i Den Fynske Landsby

H.C. Anderledes.
Igen i år vil nogle af de ældste skuespillere fra H.C. Andersen Festspillene tage nogle af den gamle
digters eventyr under kærlig behandling. Hvad siger H.C. Andersens eventyr unge mennesker anno
2017, og hvordan ville han have forholdt sig til den virkelighed ungdommen i dag befinder sig i?
Med udgangspunkt i tre kendte og mindre kendte eventyr vil de unge mennesker tage os på en tur
til forskellige lokaliteter i Den Fynske Landsby, der kunne have tjent som inspirationskilder for
H.C. Andersen. Eventyrfortællingerne er gratis og henvender sig til alle aldre, og man vil opleve både
digterens egne ord, og det de unge mennesker har at berette. Vil de unge mennesker finde ud af,
hvad eventyrene kan sige om i dag? Vil digteren lære at bruge en smartphone? Eller vil han måske
lave sin egen blog? Og hvem var H.C. Andersen i virkeligheden? Tag med på en H.C. Anderledes tur
og se, om der måske skulle være svar på spørgsmålene der.

ID
6166

Startdato
02-04-2017

Titel
Præstegårdskultur på Fyn

I Præstegårdens forpagterbolig vises en særudstilling, der omhandler præsten og præstegårdens
betydning i de fynske landsbyer gennem 500 år.
Præsten havde en særlig rolle i fortidens fynske landsbyer. Han var veluddannet, havde kontakter
udenfor sognet og havde stor indflydelse på udbredelsen af ny viden og kultur. Udstillingen er
udarbejdet af arbejdsgruppen for “Præstegårdskultur på Fyn gennem 500 år” under Fyns Stift i
anledning af 500-året for Reformationen. Arbejdet er sket i samarbejde med Den Fynske Landsby.
Særudstillingen findes i Tommerup Præstegårds forpagterbolig (hus nr. 7) samt i Skolen fra Eskær
(hus nr. 22).

ID
6168

Startdato
01-06-2017

Titel
Fotoudstilling - Mennesker og Landskaber

Den italienske fotograf Luca Berti udstiller sine smukke billeder af nutidens fynske landbokultur og
dens mennesker i Den Fynske Landsbys besøgscenter.
Udstillingen "Mennesker og Landskaber – Fyn i det 21. århundrede" er det foreløbige resultat af et
fotoprojekt, der vil vise skønheden i det fynske land. Projektet arbejder med det fynske kultur-landskab med en særlig interesse for de fynske landsbyer, middelalderkirker og gårde, der i århundreder
har præget landskabet og været omdrejningspunkt for det sociale liv på landet. De er symboler på
det tusindårige tætte forhold mellem menneske og natur; et forhold hvor de to dele gensidigt på-
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virker hinanden, hvor naturens energi afspejles i menneskets øjne, og menneskets arbejde skaber
naturen. Dokumentarfotografen Luca Berti har gjort det til sit speciale at fotografere nutidens kulturlandskab og mennesker som en form for dokumentation af det 21. århundrede. Han har i de
forgangne år udstillet på mange museer i bl.a. Norge og i de baltiske lande. Fotografierne til udstillingen i Den Fynske Landsby er optaget på Fyn i 2016 og '17. Udstillingens titel er "Mennesker og
landskaber - Fyn i det 21. århundrede".

ID
6169

Startdato
12-08-2017

Titel
MUSEUMSKLUBBEN. Høstdag i Den Fynske Landsby

Kom med til høstfest i Den Fynske Landsby. Landsbyen er på den anden ende, når årets kornhøst
skal i hus.
Høstdagen er en dag fuld af arbejde og gamle traditioner, der skal holdes i hævd for at sikre frugtbarhed og rigelige forsyninger resten af året. På markerne skal kornhøsten i hus, men andre steder
er der også fuld aktivitet - der er folkedans, børneaktiviteter, smagsprøver i køkkener og meget
mere. Som klubmedlem tilbydes I en særlig omvisning af overinspektør Lise Gerda Knudsen omkring
temaet høst i 1800-tallet. Vi starter med kaffe og kage i Havehuset kl. 13, hvorefter omvisningen
starter kl. 13.15. Kl. ca. 14.15 er omvisningen slut, og I får tid til at opleve de andre høstarrangementer på egen hånd. Kl. 15 er der høsttale og folkedans foran Præstegården. Høstarrangementerne
slutter kl. 15.30 Landsbyen holder denne dag åbent kl. 10-18, og I er naturligvis velkommen til at tilbringe hele dagen på stedet. Arrangementet er kun for Museumsklubbens medlemmer.

ID
6170

Startdato
06-07-2017

Titel
Rundt i Landsbyen

Få en rundvisning med en af landsbyens egne folk og kom helt tæt på fortællingerne.
Hver torsdag i den Fynske Landsbys højsæson kan du komme med rundt på en kort omvisning med
en af Den Fynske Landsbys medarbejdere. Mød op ved flagstangen kl. 11.30 og tag på vandring med
tømreren, landmanden eller en af de andre landsbyfolk. NB! Den 17, 24. og 31. august er fortællingen på engelsk.

ID
6171

Startdato
01-04-2017

Titel
Landsbyen åbner

Vi fejrer, at vi åbner op for Landsbyens sæson 2017.
Vi byder indenfor og fejrer at Landsbyen igen er åben med masser af aktiviteter for store og små.
Det ér jo 1. april – så du kan på en rundvisning høre mere om aprilsnaren, gæk og løjer, hvor drillerierne stammer fra, og hvad de betød i 1800-tallet.

11

ID
6173

Startdato
13-04-2017

Titel
Påsketraditioner i Den Fynske Landsby

Alle påskens dage har vi spændende aktiviteter, sjove lege, mad og traditioner. Kom og byd foråret
velkommen sammen med os og oplev de gamle påsketraditioner.
Kokkepigerne byder indenfor i køkkenet på Præstegården, hvor de laver traditionel påskemad. På
Torupgården farves påskeæggene, så de kan pynte i vinduerne og senere gives som en del af lønnen
til folkene på gården. Vi har påskestue for børn, hvor vi leger påskelege med æg, og alle dagene er
der åbent i stalden, så du kan møde vores mange dyr - helt tæt på. Hele påsken er der hestevognskørsel, hvor kaperen fortæller om Landsbyens historie, husene, gårdene, og dyrene.

ID
6175

Startdato
09-04-2017

Titel
Forårspløjning

Heste og æsler er spændt for ploven, når Den Fynske Landsbys marker skal gøres klar.
Kom i rigtigt forårshumør, når Den Fynske Landsbys marker og agre bliver pløjet og gjort klar til, at
bonden kan så. På denne dag arbejder vi både med æsler og heste, som er spændt for plove og
harver.

ID
6176

Startdato
17-04-2017

Titel
Kubik, komfurbrænde og kæpheste

Kom og se de flotte, gamle traktorer, når de viser alt det, de kan. Lav din egen kæphest i huggehuset, og slå et reb med en af maskinerne. En spændende oplevelse for store og små motorentusiaster.
Motor -og Veterantraktorklubben Fyn viser motorer og traktorer fra 1950erne frem. De saver, kløver og kvaser på deres motortrukne maskiner, så der også i kommende år, er brænde nok til Landsbyens komfurer. Børnene opfordres til at prøve kræfter med selv at lave reb. En aktivitet, der førhen foregik på langt de fleste selvforsynende gårde. Karlene lavede snore, reb og tove af halm,
hamp, siv og humleranker - ja selv hestehår og dyretarme lavede man reb af. Rebet, som børnene
laver, kan de bruge til tømme på den kæphest, de kan lære at lave sammen med Landsbyens huggehusfolk.

ID
6178

Startdato
25-06-2017

Titel
Familiedag

I dag er der masser at opleve for store og små, når Landsbyen sætter fokus på Æslet.
I 1800-tallet var æslet som arbejdsdyr mere almindeligt på Sydfyn, end de fleste ved. Til Familiedagen sætter vi fokus på æslet, både som det blev brugt førhen, og som vi bruger det i dag. Vi får
besøg af forskellige æselforeninger, der viser deres dyr frem, og demonstrerer, hvordan man arbejder med dem. Der er oplæg, bl.a. af Maria Friis, som til dagligt arbejder i Den Fynske Landsby, men
også er æselejer i Spanien. Hun vil bl.a. fortælle om sin vandringstur gennem Andalusien, hvor hun
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kun var i følgeskab med sine æsler. "En Æselvandring adskiller sig markant fra en traditionel vandretur. At rejse med mit æsel ændrede fokus fra mine egne frysende nætter og ømme ben, og alt drejede sig om mit æsels velbefindende. Så pauser og lejrplads blev valgt efter adgang til græs og vand
til min rejsemakker, ligesom tempoet og længden på hver etape blev afgjort af æslets dagsform".
Citat: Maria Friis.

ID
6179

Startdato
30-04-2017

Titel
Familiedag

Mød alt det bedste, Den Fynske Landsby kan byde på. Spændende aktiviteter for børn, lækre smagsprøver i køkkenerne, dygtige formidlere fra Levende Historie, gammeldags håndværk og husflid.
På denne Familiedag kan du bl.a. se og høre om fåreklipning, og fra kl. 12.00 kan du opleve og nyde
folkedans på pladsen foran Præstegården.

ID
6180

Startdato
30-04-2017

Titel
Landsbyens får bliver klippet

Landsbyens får klippes med håndsaks, og du kan se med fra kl. 11.00.
Ulden på et får bruges til forskellige ting, og det fortæller vi mere om, mens vi klipper og opdeler
ulden til det, den skal bruges til. Indenfor sidder vores uldkoner og spinder - mens børn kan prøve
kræfter med at karte ulden.

ID
6181

Startdato
21-05-2017

Titel
Håndværkerdag

En dag, hvor Den Fynske Landsby danner rammerne om det håndværk og de redskaber, der
"gjorde" de gamle huse.
Vi byder indenfor til en spændende dag, hvor du kan møde Den Fynske Landsbys håndværkere og få
en faglig snak om vedligehold af gamle huse. Du kan også få mange nyttige tips og idéer, når murer,
tømrer, maler og tækkemand fortæller og demonstrerer deres håndværk. Museets arkitekt Jan Bo
giver gode råd og ideer til, hvordan en bygnings historie og stil eller dets "sjæl", bedst bevares ved
ombygning eller istandsættelse. Tag evt. tegning eller foto med, hvis råd ønskes.

ID
6185

Startdato
24-09-2017

Titel
Arbejdsgildedag i Den Fynske Landsby

Vi fortæller historien om bondesamfundets arbejdsgilder.
I dag viser og fortæller vi om nogle af de gilder, der i 1800-tallets bondesamfund var en tilbagevendende begivenhed, år efter år. Når en arbejdsgang - der ofte var blevet løst i fællesskab - var gjort
færdig, holdt man et gilde for at fejre, at man igen var kommet i hus med arbejdet. Måske du kender humlegilde og kartegilde? På denne dag kan du selv prøve at deltage i begge dele – ligesom vi
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holder ”mini” rejsegilde. Landsbyens mange frivilliggrupper har også et arbejdsfællesskab, og de fortæller gerne historien om både arbejdsgangen og det tilhørende gilde i 1800-tallet.

ID
6189

Startdato
03-07-2017

Titel
Sommeraktiviteter for børn

Hver dag kan børn prøve børneaktiviteter fra 1800-tallet.
Alle dage fra den 3. juli til den 13. august kan børnene slå sig løs med masser af sjove aktiviteter. Tilbuddene er forskellige fra dag til dag. I kan f.eks. komme i knipleskole, lære at brodere, lave dukker
af halm, filte en bold - eller noget helt andet sjovt.

ID
6192

Startdato
01-10-2017

Titel
Æbledag i Landsbyen

Tag en bid af de sprøde, saftige æbler i Den Fynske Landsby og bliv klogere på de mange fynske
sorter.
Den spæde sensommer og det tidlige efterår byder på mange dejlige og forskellige æbler. I Den Fynske Landsby har vi mange forskellige æblesorter - de fleste træer har vi fået som podekviste fra fynske avlere. Kom med rundt sammen med gartner Jens Ole Storm Pedersen og få et indblik i æblets
kulturhistorie og dets betydning i bondekulturen. Smag på forskellige typer æbler - også i forarbejdet form. Børn kan hos håndarbejdsfrøknerne brodere et lille æble og på Torupgården farver uldkonerne uld med æbleblade. Du kan også prøve kræfter med nogle af de mange æblelege, som man
muntrede sig med i 1800-tallet.

ID
6194

Startdato
12-08-2017

Titel
Høstdag i Landsbyen

Markerne skal høstes og det sidste læs køres ind. Det fejrer vi med en festlig høstdag.
Høstdagen er en festlig begivenhed i Den Fynske Landsby. På markerne skal kornet høstes, og det
gør vi skiftevis med le, hvor karle og piger binder op med selvbinder og med bugseret mejetærsker.
På den måde giver vi et billede af høst igennem tiden. Landsbyen har besøg af Motor- og Veterantraktorklubben Fyn, så hele dagen kan man opleve masser af motorer og traktorer og tærskeværk af
ældre dato. Tidligere var høsten forbundet med mange traditioner, som vi stadig holder i hævd i
Landsbyen. Når markerne er mejet, binder pigerne en Høstkælling af det sidste neg, som bliver kørt
til Præstegårdens lade med det sidste læs korn. Her stryger bønderne for kål - i håb om at madmor
giver en "lille en" - og så skal der festes. Folkedans Fyn spiller op til dans, og Høstkællingen skal
træde den første dans med en af karlene. Det er ikke kun korn, der høstes på denne årstid. Landsbyen bugner af mange spiselige afgrøder - som Landsbyens gartner viser rundt i. I køkkenerne byder
madmoder på sødsuppe og andet godt, og der er spændende aktiviteter særligt for børn, som på
denne særlige dag kan lave den fineste høstdukke af halm.
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ID
6198

Startdato
17-09-2017

Titel
Efterårspløjning

I Den Fynske Landsby kan du nyde det efterhånden sjældne syn af marker, der bliver pløjet igennem
med hest og plov, så næste års afgrøder kan sås.

ID
6200

Startdato
16-10-2017

Titel
Kartoffelferie

Kom og få en masse dejlige oplevelser, når vi åbner op for vores efterårsferieaktiviteter.
I løbet af ugen er der forskellige ting, som du kan være med til. Du kan støbe lys, lave roemænd eller
bage kardemommekager i den store bageovn. Hos Kniplepigerne på Præstegården kan du lære at
kniple - det er ikke så svært, som det ser ud til. I køkkenet kan du følge med i kokkepigernes forberedelser i en stor landhusholdning, og mon ikke at der er en lille smagsprøve undervejs? Det er ikke
en rigtig efterårsferie uden en kartoffelhøst. Derfor kan du også komme med i marken kl. 13 og
grave dine egne kartofler op, nøjagtig sådan som børn gjorde det, dengang det hed kartoffelferie og ikke efterårsferie. Onsdag d. 18. oktober fra kl. 11.00 slagter vi en af Landsbyens grise. Vi holder
først et oplæg og fortæller undervejs om det, der sker, men da det godt kan være en voldsom oplevelse, skal alle børn være i følge med en voksen. Efter selve slagtningen fortæller vi om, hvordan
man faktisk kan spise alt på en gris, og hvad der kan laves af indvolde, grisetæer og halen. Men vi
viser også, hvor flæskestegen og mørbraden sidder. Torsdag d. 19. oktober, kl. 11.00 - 13.00, bliver
grisen parteret, og vi fortæller om udskæringer og måder at opbevare kødet på. Og så kan man bl.a.
se, hvordan man laver gammeldags sylte af grisens hoved.

ID
6201

Startdato
15-06-2017

Titel
Koen malkes

Hvor kommer mælken fra? Det kan ungerne opleve med egne øjne i Den Fynske Landsby.
Kom og se, når vi malker Landsbyens ko på Præstegården. Nogle dage malker vi med malkemaskine,
andre dage håndmalker vi. En stor oplevelse for mange børn, der måske gik og troede, at mælken
kom fra køledisken.

ID
6202

Startdato
03-07-2017

Titel
Sommerliv

Mød formidlerne i Levende Historie og få en oplevelse af livet på landet i 1800-tallet.
Hele sommeren kan du møde formidlerne i Levende Historie. De tilbyder en helt særlig mulighed for
at forstå datidens arbejdsopgaver og dagligliv, når de optræder i de gamle dragter og formidler deres arbejde, som det foregik i 1800-tallet. De laver mad i køkkenerne, de brygger øl og bager. De bemander huggehuset, smedjen og teglværket.
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ID
6229

Startdato
23-04-2017

Titel
Søndagsvandring i Den Fynske Landsby

Kom med på søndagsvandring og oplev Den Fynske Landsby på forskellige årstider. Tag familien
med og bliv klogere på historierne bag huse og haver, marker og mærkværdigheder.
På Den Fynske Landsbys søndagsvandringer kan du møde en af de ansatte i Landsbyen og blive klogere på historierne bag huse og haver, marker og mærkværdigheder. På rundvisningen fortælles om
arbejdet i Den Fynske Landsby, om livet i landsbyerne i 1800-tallet og om aktuelle projekter. Vandringen starter ved Besøgscentret.
Medvirkende: Jens Ole Storm Pedersen, Nikolaj Halck Krause, Anders Myrtue, Lise Gerda Knudsen.

ID
6261

Startdato
30-04-2017

Titel
Folkedans i Den Fynske Landsby

Elever og lærere fra Bernstorffsminde Efterskole kommer og spiller og danser folkedans. Kom og oplev de hyggelige og traditionelle folkedanse og prøv selv at træde dansen under kyndig vejledning.

ID
6386

Startdato
12-05-2017

Titel
Morgentur med Landmanden

Gå med Landmanden rundt og hjælp dyrene ud af fjerene.
Det gælder om at være morgenfrisk, når dyrene skal vækkes i Den Fynske Landsby. Når vi har fået
dem alle sammen ud af fjerene, byder vi på smagsprøver på davre i Præstegårdens køkken.

ID
6398

Startdato
04-05-2017

Titel
Mød Landmændene i Landsbyen

I dag kan du møde og snakke med en eller flere af Landsbyens landmænd.
De 2.6 ha jord i Landsbyen dyrkes i et 7- vangsskifte, som var meget udbredt på Fyn i midten af
1800-tallet. I Landsbyen har vi nogle af de gamle bevaringsværdige husdyrracer, og i antal svarer de
til en husdyrsbesætning på ca. 50 stk.

ID
6399

Startdato
14-08-2017

Titel
Sommerliv i sensommeren

Hyggelige oplevelser med Levende Historie.
I Den Fynske Landsby kan 1800-tallets liv og arbejdsprocesser opleves gennem "Levende Historie". I
autentiske rammer kan du opleve et landsbymiljø fra 1800-tallet, hvor dagene afspejler forskellige
arbejdsgange, som f.eks. bagedag, storvask og arbejdet med uld og hør.
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ID
6401

Startdato
26-08-2017

Titel
Årets Knipledag

Sammen med Knipling Danmark markerer Landsbyen og vores Kniplepiger, Årets Knipledag.
Vi har en lille udstilling, med nutidige og historiske kniplinger og har besøg af medlemmer fra en
lokal forening, så vi på denne dag også kan vise den moderne og fremadrettede knipling. Vi har også
en knipleskole, hvor alle - både børn og voksne - kan prøve kræfter med kniplingens kunst.

ID
6436

Startdato
12-05-2017

Titel
Bededag

Kokkepigerne byder indenfor på Præstegården til en kaffetår og lune hveder med hjemmelavet
syltetøj.
Store Bededag var førhen især et købstadsfænomen med en fridag til alle. Også til bagerne, som
fandt på at sælge hvedeknopper dagen før, som så kunne varmes derhjemme. På bededagen skulle
alt arbejde og rejseaktivitet indstilles, og alt spil og leg var forbudt. Heldigvis holder kokkepigerne
ikke fri.

ID
6439

Startdato
09-07-2017

Titel
Broholmerhunde indtager Landsbyen

Broholmeren er en hunderace med en meget spændende historie - og så er den "ægte" fynsk.
Mød hundene og deres mennesker og hør om den "gamle moderne hund", som næsten var uddød i
1900-tallet, men genopstod igen i 1970'erne. Der findes mange historier om hundene. En af de
mere kulørte handler om Kong Frederik VII og grevinde Danner, der havde flere broholmere. Det
siges, at 10 min. før kongens sengetid blev én af hundene sendt ind i soveværelset, og når kongen
var klar til at gå i seng, havde broholmeren manet alle spøgelserne ud.

ID
6446

Startdato
12-07-2017

Titel
H.C. Andersen Festspillene

Oplev eventyret "Den lille Havfrue" som en familiemusical på friluftsscenen i Den Fynske Landsby.
H.C. Andersen Festspillene opfører eventyret "Den lille Havfrue" som en familiemusical på friluftsscenen i Den Fynske Landsby. Der er adgang til scenen kl. 14.30.

ID
6448

Startdato
04-07-2017

Titel
Kom med i skole

Hvordan var det at gå i skole i gamle dage? Det kan du prøve i Den Fynske Landsby.
Børnene får en helt anderledes oplevelse, nemlig at prøve at gå i Den Gamle Landsbyskole, hvor
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tiden bliver skruet tilbage til 1800-tallet. Alle børn fra 9 år kan blive optaget som elever. En sjov og
lærerig oplevelse, med morgensang og overhøring - og selvfølgelig er alle klædt i bondedragter.
Medvirkende: Annette Hein.

ID
6465

Startdato
17-06-2017

Titel
Johnny Madsen og Big Fat Snake

Velkommen til en fed koncertoplevelse i Den Fynske Landsby.
Friluftsscenen har udelukkende unummererede ståpladser. Der må ikke medbringes stole. Der forefindes afmærkede handicappladser. Mad og drikkevarer må ikke medbringes, men begge dele kan
købes under koncerterne. Rygning er tilladt ved sceneområdet. Til de fleste koncerter må der tages
billeder med alm. kamera. Har du yderligere spørgsmål omkring de praktiske forhold bedes du tage
kontakt til koncertarrangøren, f.eks. JVB, Culture Club m.v.

ID
6467

Startdato
30-06-2017

Titel
Gnags

Velkommen til en fantastisk koncertoplevelse i Den Fynske Landsby.
Friluftsscenen har udelukkende unummererede ståpladser. Der må ikke medbringes stole. Der forefindes afmærkede handicappladser. Mad og drikkevarer må ikke medbringes, men begge dele kan
købes under koncerterne. Rygning er tilladt ved sceneområdet. Til de fleste koncerter må der tages
billeder med alm. kamera. Har du yderligere spørgsmål omkring de praktiske forhold bedes du tage
kontakt til koncertarrangøren, f.eks. JVB, Culture Club m.v.

ID
6469

Startdato
11-08-2017

Titel
The Blues Brothers Souvenir Show & Andrew Strong

Velkommen til en fantastisk koncertoplevelse i Den Fynske Landsby.
Friluftsscenen har udelukkende unummererede ståpladser. Der må ikke medbringes stole. Der forefindes afmærkede handicappladser. Mad og drikkevarer må ikke medbringes, men begge dele kan
købes under koncerterne. Rygning er tilladt ved sceneområdet. Til de fleste koncerter må der tages
billeder med alm. kamera. Har du yderligere spørgsmål omkring de praktiske forhold bedes du tage
kontakt til koncertarrangøren, f.eks. Culture Club m.v.

ID
6471

Startdato
12-08-2017

Titel
Allan Olsen og Savage Rose

Velkommen til en fantastisk koncertoplevelse i Den Fynske Landsby.
Friluftsscenen har udelukkende unummererede ståpladser. Der må ikke medbringes stole. Der forefindes afmærkede handicappladser. Mad og drikkevarer må ikke medbringes, men begge dele kan
købes under koncerterne. Rygning er tilladt ved sceneområdet. Til de fleste koncerter må der tages
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billeder med alm. kamera. Har du yderligere spørgsmål omkring de praktiske forhold bedes du tage
kontakt til koncertarrangøren, f.eks. Culture Club m.v.

ID
6519

Startdato
16-08-2017

Titel
Runrig

Velkommen til en fantastisk koncertoplevelse i Den Fynske Landsby.
Friluftsscenen har udelukkende unummererede ståpladser. Der må ikke medbringes stole. Der forefindes afmærkede handicappladser. Mad og drikkevarer må ikke medbringes, men begge dele kan
købes under koncerterne. Rygning er tilladt ved sceneområdet. Til de fleste koncerter må der tages
billeder med alm. kamera. Har du yderligere spørgsmål omkring de praktiske forhold bedes du tage
kontakt til koncertarrangøren, f.eks. JVB, Culture Club m.v.

ID
6521

Startdato
17-08-2017

Titel
Kim Larsen

Velkommen til en fantastisk koncertoplevelse i Den Fynske Landsby.
Friluftsscenen har udelukkende unummererede ståpladser. Der må ikke medbringes stole. Der forefindes afmærkede handicappladser. Mad og drikkevarer må ikke medbringes, men begge dele kan
købes under koncerterne. Rygning er tilladt ved sceneområdet. Til de fleste koncerter må der tages
billeder med alm. kamera. Har du yderligere spørgsmål omkring de praktiske forhold bedes du tage
kontakt til koncertarrangøren, f.eks. JVB, Culture Club m.v.

ID
6525

Startdato
02-09-2017

Titel
Krebs/Falch

Velkommen til en fantastisk koncertoplevelse i Den Fynske Landsby.
Friluftsscenen har udelukkende unummererede ståpladser. Der må ikke medbringes stole. Der forefindes afmærkede handicappladser. Mad og drikkevarer må ikke medbringes, men begge dele kan
købes under koncerterne. Rygning er tilladt ved sceneområdet. Til de fleste koncerter må der tages
billeder med alm. kamera. Har du yderligere spørgsmål omkring de praktiske forhold bedes du tage
kontakt til koncertarrangøren, f.eks. JVB, Culture Club m.v.

ID
6527

Startdato
08-09-2017

Titel
Shu-Bi-Dua Musicalkoncert

Velkommen til en fantastisk koncertoplevelse i Den Fynske Landsby.
Friluftsscenen har udelukkende unummererede ståpladser. Der må ikke medbringes stole. Der forefindes afmærkede handicappladser. Mad og drikkevarer må ikke medbringes, men begge dele kan
købes under koncerterne. Rygning er tilladt ved sceneområdet. Til de fleste koncerter må der tages
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billeder med alm. kamera. Har du yderligere spørgsmål omkring de praktiske forhold bedes du tage
kontakt til koncertarrangøren, f.eks. JVB, Culture Club m.v.

ID
6539

Startdato
15-06-2017

Titel
Flagdag

Kom til en stemningsfuld festligholdelse af Flagdagen.
Porten åbnes kl. 17.30. Talen for flaget holdes af Susanne Vind, Sanderumgaard, der også uddeler
flag og faner til modtagerne. Konferencier er tidligere formand Over Mortensen, Odense Hjemmeværnets Musikkorps Syd spiller under ledelse af dirigent Peter Holling - Solisterne er Sandra Elsfort
og Søren Okholm. Der kan købes kaffe, kage, øl, vand og pølser på pladsen fra kl. 18.30.
Medvirkende: Danmarkssamfundet.

ID
6547

Startdato
15-10-2017

Titel
Kålgården, bondens skatkammer

I dag sætter Den Fynske Landsby et særligt fokus på den livsnødvendige kålgård. Den lå typisk bag
stuehuset, så kvinden nemt kunne komme til den.
Den nyttigste af alle bondens haver var kålgården. Op igennem 1800-tallet sker der en stor udvikling
i, hvad der dyrkes i kålgården, og hvor vital den er for bondens ernæring. Gartner Jens Ole S. Pedersen vil fra kl. 11.15 til 12.15 fortælle om og vise rundt i Landsbyens forskellige kålgårde. I Præstegårdens køkken bliver nogle af de mange grøntsager og urter fra kålgården forvandlet til retter som:
Brunede Bortfeldske Roer, Grøn-Langkål samt Farserede sellerier.

Fyrtøjet
ID
6204

Startdato
11-02-2017

Titel
Vinterferie i Fyrtøjet

Lad vinterferien gå til Eventyrland, hvor forvandling, fortælling og fantasi regerer.
Søg ly for vintermørke og kulde inden døre i Fyrtøjet og brug vinterferien til at lege i tinsoldatens
verden. Faklerne ulmer i tinsoldatens borg. Der er blus under gryden i Troldens snustobaksdåse, og
den store avisbåd ligger klar i nærheden af rottens hule. Dørene står åbne i ballerinaens smukke
papirslot, og du kan vælge mellem et væld af kostumer og flot ansigtsmaling. Her finder du også kogekonens køkken og den gamle købmandsbutik. Du må lege med alt, og når du trænger til et pusterum, kan du fordybe dig i atelieret, hvor der er en masse spændende materialer at boltre sig med.
På udvalgte dage er der også en særlig workshop i atelieret, hvor du kan lave din egen fisk.
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ID
6206

Startdato
02-04-2017

Titel
H.C. Andersens fødselsdag

Fyrtøjet fejrer H.C. Andersens fødselsdag med gratis entré.
Vi inviterer indenfor til den gode familieoplevelse, når H.C. Andersen fejrer sin 212 års fødselsdag.
Vær venligst opmærksom på, at der kan forekomme kø i løbet af dagen.

ID
6208

Startdato
08-04-2017

Titel
Påskeferie i Fyrtøjet

Påskeferie i Fyrtøjets eventyrlige univers.
Fyrtøjet byder på mange timers leg og fantasi i tinsoldatens verden. Kom og indtag tinsoldatens
borg og spring som trolden af æsken af sted i hans flotte buskede kostume. Ballerinaens papirslot
står i al sin ynde, og vi har et væld af kostumer og ansigtsmaling, så du kan fordybe dig i H.C. Andersens eventyr. I atelieret er kreative materialer og spændende skabeloner gjort klar til dig.

ID
6210

Startdato
12-05-2017

Titel
Store Bededagsferie i Fyrtøjet

Brug bededagsferien i Fyrtøjet og få masser af eventyrlige oplevelser.
Fyrtøjet byder på tre gode dage med alverdens muligheder for fantasifuld leg, fortælling og billedkunst for børn og deres voksne.

ID
6212

Startdato
25-05-2017

Titel
Kr. Himmelfartsferie i Fyrtøjet

Børn, forældre og bedsteforældre er garanteret en herlig oplevelse i eventyrlige rammer.
Fire dage i fordybet leg med eventyret om Den standhaftige Tinsoldat som ramme. Indtag den
mægtige borg iført tinsoldatens kostume eller dans piruetter på ballerinaens poetiske slot.

ID
6214

Startdato
03-06-2017

Titel
Pinse i Fyrtøjet

Gør pinsedagene ekstra dejlige og inviter store og små på en rejse ind i fantasiens land.
Slip kreativiteten løs og kom og leg i Fyrtøjet. Indtag troldens snustobaksdåse eller list af sted som
rotte med knurhår og meterlang hale. I pinsen har vi enten spændende workshop i Atelieret eller
fortælling.
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ID
6216

Startdato
24-06-2017

Titel
Sommerferie i Fyrtøjet

Sæt kursen mod Fyrtøjets forjættede land og lad hele familien gå på opdagelse.
Sommerferie i Fyrtøjet betyder masser af sjov, leg og spændende aktiviteter. Her kan I gå på opdagelse i tinsoldatens verden, hvor den store borg ligger klar med geværer og skydeskår. Rør eliksirer
sammen i troldens snustobaksdåse, slå jer ned i det fornemme papirslot eller gå ombord i avisbåden
- nær rottens hule. Her finder I også et væld af kostumer og den sejeste ansigtsmaling. I kan også
muntre jer i kogekonens køkken og den gamle købmandsbutik. Vi udbyder et varieret dagsprogram
med fortælling og flere forskellige workshops. I teaterworkshoppen ”Små Eventyr” kan I være med
til at lave et lille teaterstykke sammen med andre børn fra hele verden. Når I trænger til et pusterum, kan I fordybe jer i atelieret, der bugner af materialer, I kan boltre jer med.

ID
6218

Startdato
21-08-2017

Titel
Internationale Fortælledage

Internationale Fortælledage – 3 dage med fortællekunst fra hele verden.
Asien fortæller! Fabler fra Borneos jungle, indiske folkeeventyr og japansk sit-down-comedy! Så er
der igen Internationale Fortælledage i Odense Bys Museer, og professionelle historiefortællere fra
Asien og Frankrig kommer til byen. Gå ikke glip af en kæmpeoplevelse i fortællingens magiske verden! Fra Singapore kommer Kamini Ramachandran, en historiefortæller med stærk sceneudstråling
og et stort kendskab til malaysiske og indiske fortælletraditioner og moderne fortællekunst. Fra
Japan får vi besøg af Katsura Kaishi, som mestrer den 400 gamle humoristisk-satiriske fortællestil,
Rakugo. Det er Kaishis første besøg i Skandinavien. En af Europas bedste performance fortællere,
franske Abbi Patrix, lægger også vejen forbi med et program, der blander kinesisk fantasy, norske
eventyr og afrikanske myter med stærke historier fra det moderne liv. Alle fortæller på et letforståeligt engelsk. Fra Danmark bidrager to fremragende musikere: Den dansk-maliske bassist og fortæller
Moussa Diallo og Dowda Jorbateh, musiker med gambiske rødder. Vigga Bro åbner fortælledagene.
Lad rejsen begynde!

ID
6228

Startdato
14-10-2017

Titel
Efterårsferie i Fyrtøjet

Giv børnene - og jer selv - en eventyrlig efterårsferie i Fyrtøjet. Hver en krog inspirerer til leg, fantasi
og er fyldt med inspiration og timevis af aktiviteter til den gode familieoplevelse.
Efteråret er over os og bladene på Fyrtøjets ønsketræ lyser i gule, orange og røde farver. I Eventyrlandet ligger ballerinaens papirslot i al sin ynde. Tinsoldaternes borg og troldens snustobaksdåse
troner imod hinanden og den store avisbåd ligger og venter på at blive indtaget. I atelieret kan I boltre jer i mange materialer og inspiration til produktion af egen kunst.
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ID
6360

Startdato
19-01-2017

Titel
MUSEUMSKLUBBEN. Et kig til fortælleskolen

Spændende klubarrangement for Museumsklubbens medlemmer.
Fyrtøjet åbner dørene op til et kig ind i fritidstilbuddet "Fyrtøjets Fortælleskole". Fortælleskolen er
for børn fra 8 år og opefter, og den giver børn lov til at arbejde med fortællekunstens mange aspekter. I løbet af en sæson er der fokus på bl.a. fortællingens æstetik, scenisk opmærksomhed og kommunikativ selvtillid. Denne aften vil Fyrtøjets fortællebørn vise nogle af de fortællinger og øvelser,
som de har arbejdet med i efterårssæsonen 2016. Bagefter er de til rådighed i en "panelsnak", hvor
I vil kunne stille spørgsmål til både børnene og underviser Mette Kiilerich. Mette Kiilerich vil afslutningsvis give et indblik i Fortælleskolen som en forlængelse af Fyrtøjets formidlingsværdier og tilbyde en rundvisning i Fyrtøjet. Arrangementet er kun for Museumsklubbens medlemmer.

ID
6387

Startdato
13-02-2017

Titel
Workshop med Fyrtøjets Fortælleskole

Deltag i Fortælleskolens 3-dags-workshop med fordybelse i fantasi og fortælling.
Fyrtøjets Fortælleskole holder workshop den 13., 14., og 15. februar fra kl. 11-16. Lad jeres børn fordybe sig i fantasi og fortælling i Fyrtøjets 3-dags-fortælleworkshop mandag, tirsdag og onsdag i vinterferien. Alle tre dage fra kl. 11-16 vil jeres børn få lov at prøve forskellige øvelser, der relaterer sig
til fortællekunsten. Vi skal arbejde med at finde ro og stolthed omkring det, de gerne vil fortælle.
Der vil være tale om både sjove og tryghedsskabende aktiviteter, men også de mere ambitiøse, hvor
vi vil smage på arbejdet med æstetik og præcision i fortællingen. Fyrtøjet vil sørge for frokost til børnene på workshoppen, men vi anbefaler at børnene har en hurtig og nem ”snack-madpakke” med
til eftermiddagspausen.

ID
6529

Startdato
17-06-2017

Titel
20 års fødselsdagsfest i Fyrtøjet

Kom til åbent hus med gratis entré, kagemand, saftevand og fyrtøjsflag til alle børn.
H.C. Andersen elskede folkeeventyr! Han lyttede til dem som barn, og han læste dem som voksen
med glubende appetit. Kom og hør folkeeventyr, når Fyrtøjet fejrer 20 års fødselsdag 17. juni. Der er
gratis entré, kagemand, saftevand og Fyrtøjsflag til alle børn. Kl. 12 og kl. 14 fortæller vi danske folkeeventyr, så der er noget nyt til husets trofaste gæster.

ID
6612

Startdato
29-10-2017

Titel
Fyrtøjet siger på gensyn

Børnekulturhuset Fyrtøjet inviterer indenfor til et afslutningsarrangement.
Fyrtøjet siger på gensyn med et afslutningsarrangement den 29.10.2017. Vi siger farvel og en stor,
hjertelig tak til vores omgivelser i Hans Jensens Stræde 21 - og går en ny og spændende tid i møde. I
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den anledning byder vi på en række forskellige aktiviteter og tilbud: • Gratis entré for børn hele dagen (10.00-15.00) • Kl. 12.00 fortælles det eventyr, der gav Børnekulturhuset sit navn nemlig FYRTØJET. • Hyggelig workshop i atelieret hele dagen, hvor vi dekorerer æsker og hvisker vores yndlingsting ved Fyrtøjet ned i æsken, inden vi lukker den. På den måde får vi indfanget lidt af Fyrtøjets
magi. Vi putter også en fribillet til vores næste nye udstilling Elverhøj ned i æsken, så I har mulighed
for at komme og lukke jeres Fyrtøjs-magi ud af æsken igen og besøge de nye omgivelser i det nye år.
Vi håber, at I vil være med på vores sidste åbningsdag på vores 20 år gamle adresse. For mere information om vores kommende midlertidige sted se: http://museum.odense.dk/fyrtoejet/elverhoej.

Fyrtøjets tilbud til børn i weekender, ferier mv.:
Billedskole:
Forårssæson: 12 undervisningsgange pr. hold (3 hold), i alt 36 undervisningsgange (39 børn).
Efterårssæson: 12 undervisningsgange pr. hold (3 hold), i alt 36 undervisningsgange (43 børn).
Fortælleskole:
Forårssæson: 12 undervisningsgange (10 børn).
Efterårssæson: 12 undervisningsgange (10 børn).
Herudover havde Fyrtøjet 332 fortællinger og workshops.

H.C. Andersens Hus
ID
6231

Startdato
02-04-2017

Titel
H.C. Andersens fødselsdag i børnehøjde

Kip med flaget og råb hurra for Andersen, når vi holder en festlig børnefødselsdag for ham.
Halløj, så bliver man lige 212 år, og da jeg har været rigtig artig i år er der garanti for godt vejr. Vil du
være med til at fejre den gamle eventyrfortæller, så foregår det fra kl. 10-13 i H.C. Andersens Hus.
Der vil løbende være saftevand, muffins og rundvisninger for børn, og når du er blevet mæt af det,
kan du fortsætte legen på Børnekulturhuset Fyrtøjet, som også fejrer dagen med gratis entré.

ID
6233

Startdato
02-04-2017

Titel
H.C. Andersens Fødselsdag: Fejring i Mindehallen

Kom og vær med, når vi hædrer en flittig skoledreng og skolepige i Odense med eventyrforfatterens
legat.
H.C. Andersens fødselsdag fejres på dagen den 2. april i H.C. Andersens Hus. Centralt i fejringen står
uddelingen af digterens eget indstiftede legat "H.C. Andersens Hjælp" kl. 13 i museets mindehal. I
sit testamente fra 1860 indsatte H.C. Andersen som den første bestemmelse, at legatet "H.C. Andersens Hjælp" efter hans død skulle oprettes af hans pengemidler med det formål at understøtte et
flittigt skolebarn i Odense til "Hjælp og Opmuntring". Legatuddelingen er derfor af væsentlig betydning, fordi H.C. Andersen - skønt han døde for 142 år siden i 1875 - stadig herigennem får lejlighed

24

til at give et flittigt skolebarn en økonomisk håndsrækning. Legatet, der har været uddelt siden
1877, administreres i dag af H.C. Andersens Fond. Program: Historie-fortæller Lise Marie Seidelin
Nedergaard vil fortælle eventyret "Hvad fatter gør, det er altid det rigtige", Patricie Homolová opfører "Sommerfuglen", Dansk Universitets Kammerkor står for de musikalske oplevelser. Der er fri
entré til museet den 2. april. Arrangementet, som varer godt en times tid, er åbent for alle.

ID
6238

Startdato
24-08-2017

Titel
Udflugt i eventyrenes smagsrige

Nyd en enestående og sanselig totaloplevelse med madkunst af højeste klasse.
Paraply, fuglebur og et langbord er blot nogle få af ingredienserne, når kok og iscenesætter Mette
Martinussen byder på en eventyrlig madrejse, der appellerer til alle sanser. Sammen med tre stjernekokke og en række performere vækkes eventyrene til live i en magisk iscenesættelse, hvor skuespil, lys, lyd, dufte og smag går op i en uforglemmelig og sanselig totaloplevelse i og omkring Lotzes
Have, H.C. Andersens Hus og Bangs Boder. Vinmenu er inkluderet. Dele af oplevelsen foregår udendørs og gæsterne bør derfor klæde sig efter dette. Iscenesættelse: Mette Martinussen. Mette Martinussen er en ener på den danske gastronomiske scene. I over 15 år har hun skabt sanselige totaloplevelser med udgangspunkt i madens univers. Senest har hun dette forår iscenesat en udgave af
Thomas Vinterbergs ”Festen” på Teater Republique. Mad: Thomas Pasfall – Restaurant Pasfall - ofte
omtalt som Odenses bedste bud på den første Michelin-stjerne, er Thomas Pasfall garanti for velsmag, kvalitet og stor præcision i tilberedningen. Gourmetkokken har om nogen formået at fusionere det fynsk-franske med stilsikker gourmetmad som slutresultat. Peter Yung Worth Jacobsen,
Årets kok 2017 - Peter Yung Worth Jacobsens evner i et køkken har bragt ham rundt i verden, og det
har samtidig bragt verden ind i hans køkken og kulinariske udtryk. I Danmark har han arbejdet på
gourmet-restauranter som Falsled Kro, Paustian og Geist, mens han de senere år, trods sin unge
alder, har været køkkenchef på Restaurant Kanalen og Llama. Jacob Burmølle-Jensen – Restaurant
Vår Ny nordisk med kant. Kokkereret kompromisløst og samtidig båret af en filosofi om bæredygtighed. Jacob Burmølle-Jensen har været turen rundt på stjernerestauranter som londonske Pied a
Terre og københavnske Kadeau, inden han for blot få måneder siden vendte hjem og åbnede
Restaurant Vår i Odense. Allerede nu står det klart, at han er et af de mest spændende navne på
den odenseanske restaurantscene.

ID
6378

Startdato
06-06-2017

Titel
MUSEUMSKLUBBEN. H.C. Andersens skønneste fest

Et spændende arrangement for Museumsklubbens medlemmer.
I 2017 er det 150 år siden, at H.C. Andersen oplevede sit ”Livs skjønneste Fest”, da han den 6. december blev hædret som æresborger i Odense. I den anledning vil overinspektør Ejnar Stig Askgaard
holde et foredrag om digterens æresborgerskab. Foredraget finder sted i Mindehallen til H.C. Andersens Hus, hvor et af Niels Larsen Stevns smukke freskomalerier netop viser H.C. Andersen, der
modtager folkets hyldest i Odense.
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ID
6380

Startdato
11-02-2017

Titel
Eventyrlig rundvisning med H.C. Andersen Paraden

Tag med på en eventyrlig rundvisning i H.C. Andersens Hus med H.C. Andersen Paraden.
Tag med på en eventyrlig rundvisning i H.C. Andersens Hus med H.C. Andersen Paraden. Undervejs
møder du prinsesser, havfruer, soldater og mange andre kendte eventyrfigurer fra H.C. Andersens
forfatterskab. Med selveste H.C. Andersen som guide får du historien om den fattige skomagersøn
fra Odense. Du lærer om hans fantastiske liv, og om hvordan de mange eventyr blev til. Vidste du
f.eks. at eventyret om den grimme ælling også er en fortælling om H.C. Andersens forunderlige liv?
Eller at det var en ildebrand i et kakkelovnsrør, der inspirerede til eventyret Hyrdinden og Skorstensfejeren?
Medvirkende: Torben Iversen og H.C. Andersen Paraden.

ID
6478

Startdato
14-10-2017

Titel
Eventyrlig rundvisning med H.C. Andersen Paraden

Tag med på en eventyrlig rundvisning i H.C. Andersens Hus med H.C. Andersen Paraden.
Tag med på en eventyrlig rundvisning i H.C. Andersens Hus med H.C. Andersen Paraden. Undervejs
møder du prinsesser, havfruer, soldater og mange andre kendte eventyrfigurer fra H.C. Andersens
forfatterskab. Med selveste H.C. Andersen som guide får du historien om den fattige skomagersøn
fra Odense. Du lærer om hans fantastiske liv, og om hvordan de mange eventyr blev til. Vidste du
f.eks. at eventyret om den grimme ælling også er en fortælling om H.C. Andersens forunderlige liv?
Eller at det var en ildebrand i et kakkelovnsrør, der inspirerede til eventyret Hyrdinden og Skorstensfejeren?
Medvirkende: Torben Iversen og H.C. Andersen Paraden.

ID
6531

Startdato
20-08-2017

Titel
Grafik og eventyr

Bristol Print Collective kommer til Odense og H.C. Andersens Hus. De er eksperter i både grafiske
trykkemetoder og eventyr og står parat til at lære dig, hvordan du kan skabe grafik og eventyr på
samme tid. På workshoppen får du sammen med de andre deltagere chancen for at skabe en mytisk
og eventyrlig verden og fylde den med indbyggere og historier. Sammen med de andre deltagere
laver du et stort fælles eventyrkort og en personlig eventyrbog, du kan tage med hjem efter workshoppen. Velegnet til børn mellem 6-13 år.

ID
6545

Startdato
24-06-2017

Titel
H.C. Andersen Paraden

24 eventyr på 24 minutter.
Kom og se den fantastiske forestilling "24 eventyr på 24 minutter" med Torben Iversen og H.C.
Andersen Paraden. Forestillingen er gratis og finder sted 3 gange dagligt (undtagen søndag) kl. 11,
13 og 15 i næsten al slags vejr. Det er nemlig i Lotzes Have foran museet, at forestillingen foregår.
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Engelsk og tysk indgår også i eventyrene, så tag roligt udenlandske feriegæster med.

ID
6608

Startdato
24-09-2017

Titel
Kinesiske børn giver fabelagtig optræden i Odense

Det kinesiske kulturhus i København har arrangeret en gruppe talentfulde kinesiske børn til at optræde i Odeon på Byens Scene. Det foregår søndag den 24. september kl. 14.
Jin Fan Art Troupe of Beijing’s Students består af 62 kunstbegavede elever og 11 lærere fra fire
grundskoler i Beijing. Den ældste artist er 17 år gammel, og den yngste er bare ni år. Den forrygende
performance byder på kinesisk folkemusik, traditionelle kinesiske danse, opvisning af Kungfu kampsport og den fascinerende ”Changing Faces” opera samt den traditionelle Yu opera. Begge typer
opera har deres helt eget magnifikke kinesiske udtryk og har høstet stor international anerkendelse
gennem tiden. Det er ikke opera, som vi kender det i Vesten, men mere en blanding af ballader og
komiske optrin – dvs. lyriske danse- og syngeviser kombineret med akrobatik, sjov og spektakel.
Præsenteret af talentfulde kinesiske børn får de gamle fabler og legender nyt liv med de fantastiske
dragter, den fortryllende musik og flotte scenografi. Arrangementet er kommet i stand på baggrund
af Odense Bys Museers strategiske arbejde med at tiltrække flere kinesiske og asiatiske turister til
byen. Selvfølgelig med fokus på H.C. Andersen.

ID
6704

Startdato
06-12-2017

Titel
H.C. Andersens æresborgerskab 150 år

6. december er det 150 år siden, at H.C. Andersen blev æresborger af Odense. H.C. Andersen fejres,
og byen illumineres.
FLAKHAVEN OG EVENTYRHAVEN Kl. 16.00: Fejringen af 150-året for H.C. Andersens æresborgerskab
åbnes med tale af by- og kulturrådmand Jane Jegind samt stomp. Kl. 16.10: Danseshowet ’Bolden og
toppen’ med mapping, stomp, kor, musik og dans. Fri fortolkning af H.C. Andersens eventyr ’Toppen
og bolden’. Koreograf: Steen Koerner. Kl. 16.45: Flakhaven mørklægges. Kl. 16.55: Field of Light,
som er en lysinstallation skabt af den internationalt anerkendte kunstner Bruce Munro, tændes.
Dansere med lys-blomster guider folk ned imod Eventyrhaven. Kl. 17.00 Field of Light tændes i
Eventyrhaven. Kl. 18:00 Lysløb ved HCA Marathon H.C. ANDERSEN KVARTERET. Kl. 14-20 H.C.
Andersen Julemarkedet holder særåbnet i forbindelse med fejringen af æresborgerskabet. Kl. 19.45
Fyrværkeri.

Mediemuseet
ID
6341

Startdato
11-02-2017

Titel
Retro gaming på Mediemuseet

Kik forbi i Mediemuseets retro gaming hule i vinterferien!
I uge 7 byder Mediemuseet velkommen til retro gaming i SpilleStuen. Her vil yngre og ældre gamere
kunne glæde sig over et gensyn med klassikere på Super Nintendo, Commodore 64, Sega Mega
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Drive og eksempelvis spille Mario, fra dengang han var firkantet. SpilleStuen skabes i samarbejde
med Chrisstoffer Daniel Nightinglam og Julian Roland Andersen, der driver den succesfulde elektroniske spilbar, Bip Bip Bar, på Nørrebro.

ID
6342

Startdato
31-03-2017

Titel
Det mediearkæologiske laboratorium

Vi skruer tiden tilbage til dengang, der var noget, der hed båndsalat og VHS.
Mediemuseet har gravet forældede medieteknologier frem fra gemmerne, børstet støvet af, og stiller dem nu til rådighed for jeres eksperimenter i Det Mediearkæologiske Laboratorium. I første omgang retter vi fokus på 1980´ernes teknologier som VHS-afspillere, ghettoblastere med kassettebåndsafspillere og Commodore 64. Ved tre forsøgsopstillinger kan I afprøve, hvordan man engang
så film, hørte musik og spillede videospil.

ID
6346

Startdato
20-10-2017

Titel
Harry Potter festival på Mediemuseet

Troldmænd og hekse, kom til Harry Potter festival på Mediemuseet! Få dine sensationelle skriblerier på forsiden af Profettidende sammen med Rita Rivejern og troldmandstypograferne og besøg
Weasleys Wunderkammer, en samling af mugglernes sære medieteknologier.

ID
6348

Startdato
26-11-2017

Titel
Så er der jul i flimmerkassen!

Fra den 26. november til 23. december åbnes der hver dag en låge i Mediemuseets julekalender og
et nyt afsnit fra en af de højt elskede tv-julekalendere vises i Mediemixerens biograf. Så kom forbi
og vær med til at tælle ned til juleaften med 24 forskellige julekalendere af både ældre og nyere
dato - egnet for større børn og voksne.

ID
6443

Startdato
01-01-2017

Titel
Arbejdende værksteder på Mediemuseet

Besøg de arbejdende værksteder og oplev maskiner og håndværk fra dengang, hvor bly, tryksværte
og papir var de vigtigste redskaber til at få nyhederne ud.
I de arbejdende værksteder kan du møde papirmageren, hånd- og maskinsætteren, trykkeren og
bogbinderen i deres værksteder og opleve, hvordan aviser, bøger og andre trykte medier blev produceret, før alting blev digitaliseret. Bemandingen er skiftende, men der sker altid noget i de arbejdende værksteder på Mediemuseet tirsdag og onsdag formiddag samt torsdag aften.
Tirsdag-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 18-20.
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ID
6546

Startdato
30-06-2017

Titel
Fredagsøl og kassettebånd i Det Mediearkæologiske
Laboratorium

Vi fejrer, at Det Mediearkæologiske Laboratorium er færdigbygget ved at give en fredagsøl og spille
blandet musik på kassettebånd.
I Det Mediearkæologiske Laboratorium kan I arbejde med forældede medieteknologier som VHS,
kassettebånd og Commodore 64 og bl.a. lave mix-bånd på både kassette- og VHS bånd eller teste
jeres tålmodighed, mens I venter på, at C64´eren loader et spil. Når I er færdige med jeres eksperimenter, kan I samle tankerne og dele dem med Mediemuseet ved at udfylde et spørgeskema - det
er helt frivilligt, men vi vil gerne have jeres overvejelser om mediebrug og -forbrug til vores videre
forskning i og udvikling af laboratoriet.

ID
6549

Startdato
29-08-2017

Titel
OFF17: Det mediearkæologiske spillaboratorium

Kom og prøv fortidens computer- og konsolspil på Mediemuseet.
I forbindelse med OFF17 og PLAYOFF omdanner Mediemuseet Det Mediearkæologiske Laboratorium til et spillaboratorium. Udover Commodore 64, der er fast inventar i laboratoriet, vil man
kunne afprøve nogle af de tidlige konsolspil som Pong, den klassiske NES og Sega Mega Drive. Også
de håndholdte varianter bliver gravet frem fra gemmerne. Så der er dømt retro gaming på Mediemuseet i uge 35!

ID
6550

Startdato
31-08-2017

Titel
OFF17: PÅ TVÆRS!

Mediemuseet afholder symposium om tværmedialitet i forbindelse med OFF17.
Mediemuseet indbyder til et symposium i Brandts´ auditorium, der udforsker fænomenet tværmedialitet og lader forskere, producenter og publikum diskutere, hvad fremtidens tværmediale fortællinger kan udvikle sig til. Billet er nødvendig og bookes på OFF17 hjemmesiden: http://www.filmfestival.dk/billetbestilling/. Tværmedialitet er blevet et buzzword blandt filmverdenens teoretikere og
praktikere i en tid, hvor nye medier udvider fortællinger over flere platforme, involverer brugerne
og udfordrer klassiske fremstillingsformer. Men hvordan udfolder historierne sig egentlig på tværs
af medieformer og medieplatforme? Hvor meget kan man udvide fortællingen uden at gentage
den? Og kan man udfordre publikums forventninger til ”den gode historie”?

ID
6712

Startdato
16-11-2017

Titel
Forfatteraften med journalist Lasse Jensen

Mediemuseet inviterer til en spændende aften i selskab med den garvede journalist Lasse Jensen.
Hør tidligere USA-korrespondent, TV Avisen-chef og vært for "Mennesker og Medier", Lasse Jensen,
fortælle om sin karriere i centrum af dansk medieudvikling. Det er både lokalhistorie, danmarks-
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historie og verdensomspændende mediehistorie, når Lasse Jensen - baseret på sin nye bog "Journalist" - suger læseren med i en selvoplevet historie om storhed, fald og nytænkning i dansk og international journalistik fra Middelfart Venstreblad til CNN og BBC. Mediemuseets arrangement finder
sted den 16. november 2017 klokken 19.00-20.30 i auditoriet på Brandts (Brandts Torv 1, 5000
Odense C).

Møntergården
ID
6263

Startdato
29-07-2017

Titel
Kajaktur til kulturhistorien

Livet på det sunkne land. Både og borge omkring Lindelse Nor.
Det fynske Øhav blev skabt under en stor havstigning i ældre stenalder for omkring 7000 år siden.
Tilbage stod bakkerne – øhavets mange øer, hvor livet fortsatte præget af havet. Lindelse Nor rummer flere undersøiske stenalderpladser. Målet for denne tur er dog de synlige spor fra middelalderen, herregårdene og de inddæmninger, som endnu engang druknes af havet. Undervejs skal vi høre
om ”folkevogne” og ”gråspurve” – smakkejoller, små jagter og færger, der bandt samfundene i
Øhavet sammen. Heldagstur fra Rudkøbing til Lindelse Nor og retur med pauser. Distance ca. 20 km.
Det er en fordel, hvis man har roet lignende distancer før. Man medbringer selv: Kajak, udstyr
(svømmevest obligatorisk), madpakke og rigelig drikkelse. Mødested: Kl. 9 lige syd for Badeanstalten i Rudkøbing (de røde bygninger på Bellevue). Varighed: 9-17 Max 20 deltagere. Deltagerkrav:
Turen kræver færdigheder på EPP 2 niveau (European Paddle Pass) eller tilsvarende erfaring. Nærmere oplysninger om EPP fås på Dansk Kano og Kajak Forbunds hjemmeside:
http://kano-kajak.org/uddannelse-2/roeruddannelse-epp/epp-2013-status-og-afklaring. Af hensyn
til eventuelle programændringer bedes man opgive kontaktoplysninger ved tilmelding. Ruten kan
ændres pga. vind og vejr. Turen arrangeres i samarbejde med Langelands Museum. Yderligere information: Museumsinspektør Jakob Tue Christensen, jtc@odense.dk.

ID
6280

Startdato
28-02-2017

Titel
Ej Blot Til Lyst

I 1796 åbnede det første teater i provinsen på Sortebrødre Torv i Odense. Møntergården fejrer
ODEONS åbning ved at vise enkelte genstande fra det gamle teater.

ID
6281

Startdato
25-01-2017

Titel
babyMUS - museum med Baby

Brug din barsel på Møntergården og sæt de små grå i gang med historisk viden, aktivitet, kaffe, brød
og god plads til baby. Sidste onsdag i hver måned.
Møntergården inviterer mødre og fædre på barsel indenfor med deres babyer - eller på byvandring
med barnevogn. Ved arrangementerne er der tid til at amme, rum for at pludre og plads til at skifte
ble. Dagen byder hver gang på et nyt tema. Vi serverer kaffe/ te og brød - også To Go ved byvandringer. Praktisk info: Alle arrangementer starter ved billetsalget på Møntergården. Parkering tæt
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på Møntergården i den nyåbnede parkeringskælder under Odeon / Odense Koncerthus. Tag gerne
en bæresele eller lignende med, hvis der er rundvisning i en udstilling. Sidste onsdag i hver måned undtagen juli og december.
Medvirkende: Camilla Schjerning, Maria Kastrupsen, Ida-Marie Vorre.

ID
6282

Startdato
11-02-2017

Titel
Histotoriet - Fyns fedeste børnemuseum åbner!

Histotoriet er navnet på Møntergårdens nye fede udstilling for børn. Vi holder en kæmpe åbningsfest sammen med Sigurd Barrett og JER!
Kom og vær med til at fejre åbningen af HISTOTORIET - Møntergårdens helt nye, finurlige og lærerige udstilling for nysgerrige børn i alderen 5-11 år. Sigurd Barrett skyder festen i gang med sit helt
nye show om Danmarkshistorien. Vi byder på kæmpe arkæolog-kage til de første 400 fremmødte,
gratis kaffe eller saft, en gigantisk sløjfe og spændende aktiviteter hele dagen. I Histotoriet - et gammelt, stemningsfuldt hus - tager I på en legende opdagelse efter historien sammen med HAK - Historikeren, Arkæologen og Konservatoren. Find ud af, hvad HAK-O-METRE er, find ormen WORM, brug
røntgen, se ægte skeletter og meget, meget mere. OBS! Sigurd optræder udendørs kl. 10.30, så
husk varmt tøj! Fri entré og gratis aktiviteter hele dagen fra kl. 11 - 16. Program: Kl. 10.30: Sigurd
Barrett underholder. Kl. 11.00: Histotoriet åbnes! Kl. 11.30: Gratis arkæologkage, kaffe eller saft til
de første 400 fremmødte. Kl. 11.15-16.00: Aktiviteter. Af brandhensyn kan Histotoriet kun rumme
50 personer ad gangen. De første 200 fremmødte til åbningsfesten får en reserveret tid inden kl. 13.
Efter kl. 13.30, er der adgang til huset efter "først-til-mølle-princippet". Alle fremmødte får en fribillet til huset, som kan bruges hele vinterferien.

ID
6285

Startdato
08-03-2017

Titel
Fejring af Kvindernes Kampdag

Kom med til en hyggelig aften i kvindernes tegn med historiske og debatskabende oplæg, lækker
servering, skøn musik og networking.
Møntergården og Dansk Kvindesamfund Odense inviterer i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd til
en anderledes og alsidig fejring af Kvindernes Internationale Kampdag. Programmet består af historiske og aktuelle, debatskabende oplæg, bandet Lolou spiller dejlig stemningsfuld og drømmende
musik, og Møntergården serverer gratis rundvisning og historisk viden med og om kvinder. Nelle’s
Coffee and Wine sørger for lækker forplejning med diverse kaffespecialiteter, te, økologisk saftevand og gode vine samt mulighed for både ’kampdagskage’ eller en lille snacktallerken. Tag dine
veninder, venner og kolleger under armen og oplev en anderledes aften i kvindernes tegn. Program:
16.15: Gratis rundvisning i Møntergårdens udstilling m. fokus på kvindehistorie. 17.00: Baren åbner
17.15: Velkomst. 17.25: Oplæg v. Sissel Bjerrum Fossat og Camilla Schjerning om ligestilling og kvindekamp gennem historien. 18.00: Oplæg v. Line Gessø Storm Hansen om kvindekamp på arbejdsmarkedet. 18.20: Musik v. LoLou. 19.00: Oplæg v. Kefa Abu Ras og Asmaa Abdol Hamid om minoritet-etniske kvinders udfordringer på det danske arbejdsmarked. 19.45: Tak for i aften v. Dansk Kvindesamfund Odense og Møntergården. Udstillingen er åben hele aftenen indtil kl. 20.
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ID
6288

Startdato
08-04-2017

Titel
Åbningsfest for Børnenes Baggård

Kom til gratis åbningsfest, når Møntergården slår dørene op for endnu et børneområde: Børnenes
Baggård. Den populære tv-vært Silja fra Ramasjang er med, og Møntergården syder af 1800-talsstemning.
Kom og vær med til at fejre åbningen af Børnenes Baggård - et mini-bymiljø anno 1890 med høns,
vandpumpe, klæd-ud-tøj, prøv-selv-aktiviteter og andet sjovt. Alt må røres og prøves! Den populære tv-vært Silja fra Ramasjang serverer åbningsshow kl. 10.30. Børnene kan gå på opdagelse hos
snedker Severinsen og hans familie i lejlighed, værksted og baggård og med alle sanser opleve,
hvordan børn levede i byen for 120 år siden. Mød også de omrejsende smedesvende og prøv spændende aktiviteter fra 1890’erne.

ID
6289

Startdato
09-04-2017

Titel
Børnenes Baggård. Påskeferie for børn

Oplev det helt nyåbnede område for børn på Møntergården: Børnenes Baggård. Her kan børnene
med alle sanser gå på opdagelse hos snedkeren og hans frue i både lejlighed, værksted og baggård og prøve aktiviteter fra 1890´ernes Odense.
Hele påskeferien byder på 1800-tals aktiviteter i Børnenes Baggård – den helt nye del af børnemuseet på Møntergården. Prøv vandpumpen i gården og sig hej til de nye høns. I lejligheden kan du
være heldig, at snedkerfruen byder på smagsprøver, mens I nørkler med uld og broderi. I snedkerværkstedet kan du bygge små trædampskibe på gammeldags manér sammen med snedkerens lærling.

ID
6290

Startdato
20-06-2017

Titel
Et sjældent sølvsmykke

Mini-udstilling.

ID
6291

Startdato
18-07-2017

Titel
Sommerferie for børn: Leg med Gerlev Legepark

Kom og leg som i 1800-tallet sammen med Gerlev Legepark.
Kom og få nogle hyggelige timer, når Danmarks førende legeeksperter fra Gerlev Legepark kommer
forbi Børnenes Baggård. Sammen skal I prøve gamle lege fra 1800-tallet.

ID
6292

Startdato
28-06-2017

Titel
Jody - Verdens Mindste Cirkus

Oplev det magiske og mimiske one-man show på den lille udendørsscene i Møntergårdens hyggelige gårdrum.

32

Klovnen Jody leverer et helt igennem poetisk og humoristisk one-man show, der fascinerer både
store og små og leder tankerne hen på stumfilm og Charlie Chaplin. Kom og se de musikalske, mimiske og magiske numre på den lille udendørsscene i Møntergårdens hyggelige gårdrum. Sted: I museets store gård. Scene og bænke er overdækkede. Bag klovnen Jody gemmer sig Arne Bjørk, der har
turneret som klovn i både Danmark, Sverige, Tyskland, Ungarn og Japan - i en årrække også med
Cirkus Benneweis. Han er oprindelig uddannet på Odense Teaters Skuespillerskole og har arbejdet
som skuespiller.

ID
6295

Startdato
03-09-2017

Titel
Reformationens og renæssancens Odense

Hør nærmere om dengang, reformationen fløj gennem Danmark og renæssancen gjorde sit indtog.
Dengang så Odense ganske anderledes ud. Følg med på en gratis rundvisning i udstillingen Byens Liv
- om Odense i middelalder og renæssance.

ID
6297

Startdato
14-10-2017

Titel
Efterårsferie for børn

Slip dine kreative evner fri i efterårsferien og lav kommunikationsredskaber fra alle tider i Børnenes
Baggård. Kl. 11, 13 og 15 leger vi den gamle kommunikationsleg "Kispus".
”Hallo! Kan du høre mig?”, er nok en af de sætninger, der vil blive sagt flest gange i efterårsferien,
når Møntergårdens børnemuseum åbner op for en spændende verden med alverdens kommunikationsredskaber. I Børnenes Baggård får du mulighed for at prøve dine kreative talenter af i det moderne værksted, hvor du kan lave dåsetelefoner, skrive breve med hemmeligt blæk, lave flaskeposter, riste runer og skrive med fjerpen. Vores børneformidlere står klar til at hjælpe jer med at lave
de finurlige kommunikationsredskaber, og de hjælper jer gerne med at teste dem af rundt omkring
på Møntergården. Har du lyst til at prøve gamle kommunikationslege, så kom og vær med kl. 11,
kl. 13 og kl. 15. Der leger vi den gamle leg ”Kispus”, hvor det gælder om at være snedig, hurtig og
super skrap til at give hemmelige signaler.

ID
6299

Startdato
19-10-2017

Titel
Harry Potter Festival

Aftenarrangement i Børnenes Baggård og Møntestræde.

ID
6301

Startdato
14-11-2017

Titel
Du kære, gamle julemand

Ho, ho, ho! Julemanden er ældgammel og alligevel ganske ung. I anledning af julen har vi hentet
nogle enkelte genstande frem fra magasinet, der viser historien om julemanden.
Historien om julemanden er kringlet og snirklet. Den starter som legenden om Biskop Nikolaus - en
gavegivende helgen fra Tyrkiet - der rejser med hollændere til USA og til sidst kommer tilbage til
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Europa, hvor den bliver blandet sammen med historien om Hr. Vinter - vinteren i menneskelig skikkelse. I anledning af julen har vi hentet nogle fine julemænd frem fra museets magasin og forsøger
at rede trådene ud. Hvordan ser en ægte julemand ud? Hvad var det med ham dér Nikolaus? Har
julemanden altid givet gaver? Og hvad er forholdet mellem julemanden og nisserne?
Medvirkende: Jannie Ebsen.

ID
6303

Startdato
02-12-2017

Titel
Julerier i Børnenes Baggård og i Histotoriet

Både Børnenes Baggård og Histotoriet byder på hyggelige juleaktiviteter.
Besøg den hyggelige snedkerlejlighed i Børnenes Baggård og mærk julestemningen. I stuen pynter vi
op med julepynt, som vores små og store gæster laver i det moderne kreaværksted. I køkkenet vil
snedkerfruen stå ved komfuret og bage lækre brunkager til vores gæster. I Histotoriet viser vi en
mini-særudstilling om nisser. Og selvfølgelig skal vores gæster prøve den hyggelige skatteleg i Histotoriet og se, om de kan finde alle nisserne.

ID
6324

Startdato
22-04-2017

Titel
Historisk løbetur

En løbetur på 6000 år gennem et vestfynsk kulturlandskab.
Vi starter på parkeringspladsen ved Ishuset/Skovgrillen (Brovejen 353, 5500 Middelfart) klokken 10.
Herfra går turen ad stierne omkring Hindsgavl Slot, hvor vi skal besøge bevarede oldtidsminder og
høre om nogle af de udgravninger Odense Bys Museer har foretaget i området. Vi skal både høre
om de imponerende dysser og jættestuer fra yngre stenalder (3600-3200 f. Kr) og om de mange
gravhøje fra ældre bronzealder (1500-1100 f.Kr), der ligger spredt i skovene. Nogle af dem står
endnu tilbage i landskabet medens andre er bukket under for tidens tand. Desuden besøger vi ruinerne af voldstedet ved Hindsgavl. Borgen blev anlagt i 1200-tallet og er forløber for det nuværende
Hindsgavl Slot. I skoven nord for slottet ligger desuden flere af de skanser, der blandt andet var en
del af Fyns befæstning i krigen i 1864. Undervejs på turen kigger vi på landskabet og snakker om,
hvordan det har været brugt til forskellig tid og hvilke mennesker, der har boet her i oldtiden og i
middelalderen. Turen forventes afsluttet ca. kl. 13. Samlet distance ca. 6 km. Adstadigt tempo med
indlagte fortællepauser. Mød op i løbesko og løbetøj. Eventuel mad og drikke medbringes selv.
Medvirkende: Jakob Bonde.

ID
6332

Startdato
10-09-2017

Titel
Da Voldtofte var Verdens centrum!

Ca. 1,5 km vest for Voldtofte lå indtil 1800-tallet en samling af store gravhøje, måske 25 i alt. Af
disse er kun bevaret fire, Drengehøj, Lusehøj, Bohøj og Buskehøj. De to sidstnævnte hører til blandt
de allerstørste gravhøje, vi kender fra Danmarks oldtid. Lusehøj er udgravet, og den har vist sig at
være opført over utroligt rige grave med importerede bronzekar og bjergkrystal samt lokale smykker, våben og redskaber af bronze og guld. Hertil kommer en lur og en bronzebeslået vogn! Gravfundene dateres til yngre bronzealder – tiden omkring 800 f.Kr. I 2010-12 blev der gjort endnu flere
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fund af pragtgenstande af bronze og guld i en af områdets overpløjede gravhøje. Fundene fra gravhøjene såvel som fra den samtidige boplads, der er undersøgt under det nuværende Voldtofte,
viser, at dette område var med til at sætte dagsordenen på den lokale såvel som på den internationale scene i nogle generationer omkring 800 f.Kr. Denne historie bliver fortalt på en lille gåtur på
Lusehøj og Buskehøj under ledsagelse af museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys
Museer.

ID
6334

Startdato
06-04-2017

Titel
Byvandring: Etatsrådernes by, Odense i 1800-tallet

Odense kaldes ofte for etatsrådernes by, men hvem var de, og hvordan gjorde de Odense til deres?
Kom med på byvandring og hør mere om Odenses transformation i 1800-tallet.
Odense kaldes ofte for etatsrådernes by, men hvem var disse etatsråder og hvorfor var Odense
deres? Kom med museumsinspektør Camilla Schjerning på byvandring i Odense centrum og bliv klogere på de mænd, der byggede store dele af det Odense, vi kender i dag. Hvad drev dem, og hvorfor
ser byen ud, som den gør? Turen starter ved Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense kl. 18.30.

ID
6336

Startdato
16-03-2017

Titel
Byvandring: Myternes Odense, fortællinger om en by

Enhver by med respekt for sig selv har en god myte om byens historie – tag med på byvandring og
hør, hvad myterne fortæller om Odense.
Enhver by med respekt for sig selv har en god myte om byens historie – i Odense har vi adskillige.
Museumsinspektør Camilla Schjerning fortæller på turen om Odins borg, åmænd, jomfruspring,
kongemord, rigmænd, gadegennembrud og andre mere eller mindre fantasifulde fortællinger om
byen. Undervejs taler vi også om den funktion som myterne har haft for byens selvforståelse gennem tiden. Turen starter ved Møntergården, Overgade 48, Odense C, kl. 18.30.

ID
6355

Startdato
31-03-2017

Titel
Nyt om den ældste dansker

Miniudstilling om de nye analyser af skelettet fra Koelbjerg Mose. DNA, Strontium og osteologi.
Miniudstillingen om den ældste skandinav - det 10.000 år gamle skelet fra Koelbjerg Mose. I 75-året
for fundet i 2016 foretog Center for Geogenetik, Odense Bys Museer og Nationalmuseet nye naturvidenskabelige analyser, for én gang for alle at afgøre om skelettet er en mand eller en kvinde. De
nye resultater fremlægges i en miniudstilling i museets forhal, der præsenteres i tilknytning til DR´s
2017-satsning Historier om Danmark. Udstillingen suppleres af en artikel om samme emne i museets årsskrift (1.4.2017) og efterfølgende af en forskningsartikel.
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ID
6362

Startdato
09-03-2017

Titel
MUSEUMSKLUBBEN. Skandinaviske udvandrere i USA

Et spændende klubarrangement for Museumsklubbens medlemmer.
Over 2,5 millioner skandinaver udvandrede til USA i slutningen af det 19. århundrede og i begyndelsen af det 20. århundrede. Millioner af tyskere, italienere og mange andre fulgte med over Atlanten,
og ikke alle amerikanere var begejstret for de nyankomne - for hvordan skulle de blive en del af et
samlet Amerika? I en ny bog af museumschef, adj. professor Torben Grøngaard Jeppesen sættes der
fokus på skandinavernes vej ind i det amerikanske samfund belyst over de 4-5 generationer, der er
gået siden masseudvandringen. Analyserne baserer sig på et omfattende kvantitativt datamateriale,
og resultaterne sammenholdes med de seneste års samfundsforskning. Var der tale om en lige og
generationsbestemt vej? Eller forløb integrationen forskelligt alt efter den baggrund, man kom med,
hvor man slog sig ned, og om man fastholdt eller opgav egen etnisk kultur og levevis? Foredraget er
optakt til en udstilling, der skal vises på Ellis Island National Immigration Museum, New York og på
Møntergården i 2018.
Oplægsholder: Torben Grøngaard Jeppesen.

ID
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Startdato
27-04-2017

Titel
MUSEUMSKLUBBEN. Tag med i det nye børnemuseum

Spændende klubarrangement for Museumsklubbens medlemmer.
Møntergårdens nye børnemuseum åbner foråret 2017. Museumsinspektør Dyveke Skov Larsen og
børnemuseets nye formidler Maria Kastrupsen giver jer denne dag en helt særlig oplevelse og viser
alt det nye frem. Få et unikt indblik i de tanker, der ligger bag udstillingen, og de ideer, der er for
området i fremtiden. Undervejs vil der være aktiviteter for både børn og voksne. Leg dig til viden
om historien og alle museumsgenstandene sammen med historikeren, arkæologen og konservatoren - og find ormen WORM, der gemmer sig i krogene. Vi besøger også Børnenes Bagggård - en baggård anno 1890. Tag dit barn eller barnebarn med til en hyggelig aften. Vi starter med en tår kaffe
eller sodavand, en lille snack - og en leg i baggården ved siden af de ægte levende høns.

ID
6366

Startdato
30-05-2017

Titel
MUSEUMSKLUBBEN. Knuds Odense - Vikingernes by

Et spændende klubarrangement for Museumsklubbens medlemmer.
Nu har du mulighed for at komme på en rundtur i særudstillingen "Knuds Odense - Vikingernes by"
med fokus på de overvejelser, der ligger bag formidlingen af Odenses tidligste historie i udstillingsform. Hvordan formidler man livet i vikingernes og middelalderens Odense? Hvor meget må vi tolke,
og hvor meget må - og kan - vi rekonstruere? Et af de centrale elementer i udstillingen er kunstneren Thomas Kluges nyfortolkning af drabet på Kong Knud i 1086. Hvordan bliver sådan et maleri til
og på hvilket historisk grundlag? At lave en kulturhistorisk udstilling handler ikke mindst om valg og
fravalg - omvisningen giver eksempler på, hvorfor noget kom med og andet måtte blive på museets
magasin. Museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen, en af hovedkræfterne bag udstillingen, har
tilrettelagt denne spændende aften for museumsklubben.
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Startdato
21-09-2017

Titel
MUSEUMSKLUBBEN. Forskning bag "Knuds Odense"

Et spændende klubarrangement for Museumsklubbens medlemmer.
Til dette arrangement vil museets forskere præsentere en række eksempler på de forskningsmæssige spørgsmål og udfordringer, der lå forud for arbejdet med udstillingen "Knuds Odense - Vikingernes by", som kan ses på Møntergården. I vil bl.a. kunne høre nærmere om undersøgelserne af
vikingeborgen på Nonnebakken, bispegraven fra Albani Kirke og om konserveringen af Bispens Bro
ved Odense Adelige Jomfrukloster.

ID
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Startdato
19-05-2017

Titel
Knuds Odense - Vikingernes by

Spektakulær særudstilling med fokus på vikingetid og middelalder i Odense. Her vises for første
gang en række af de fornemme fund fra de seneste arkæologiske udgravninger i byens centrum.
Udstillingen omhandler Odense i perioden yngre jernalder/vikingetid til ca. 1400 e.Kr. I denne periode bevæger Odense sig fra at være en almindelig vikingetidsboplads til at være ikke bare en centralt placeret by, men tillige en af rigets faste kongsgårde samt bispeby. Alt det fortælles der mere
om i særudstillingen, der viser en række enestående fund fra Odenses tidligste historie, som ikke
har været udstillet før. Det drejer sig om fund fra vikingeborgen på Nonnebakken, bispegraven ved
Albani Kirke, handelsgaderne i Overgade og andre af de historieskrivende opdagelser gjort gennem
de sidste par år. På udstillingen vil man bl.a. kunne se en nyfremstillet kopi af det nadversæt af sølv,
som bispen i Albani Kirke fik med sig i graven. Kort sagt: En særudstilling, der viser resultatet af den
største udgravning i en dansk middelalderby nogensinde. Et af de helt centrale elementer i udstillingen er desuden kunstneren Thomas Kluges nyfortolkning af drabet på Kong Knud i 1086. Maleriet
skildrer Knud den Hellige i selve dødsøjeblikket - sekunder før det dræbende lansestød fra hans
fjender.

ID
6402

Startdato
09-05-2017

Titel
Byvandring: Knud den Helliges Odense - før og efter

Knud den Helliges Odense – og tiden før og efter. En by er en proces, hvor nye investeringer hviler
på ældre. Har man først skabt et byrum, er det meget stabilt og varigt. På denne byvandring vil
overinspektør Anders Myrtue vise rundt i bymidten med fokus på de ældste tider og den nyeste
forskning.
Fra det 10. århundrede til nutiden. Vi skal høre om, hvilken rolle kongerne Svend Estridsen og hans
sønner (fx Knud) spillede for byen. Hvorfor blev Knud dræbt, og hvorfor blev han helgenkåret? Vi
besøger stederne, og der orienteres på byvandringen om den seneste forskning og udgravningerne i
Thomas B. Thriges Gade, som har bidraget med meget nyt. Byvandringen kan ses som optakt til et
besøg i særudstillingen ”Knuds Odense – Vikingernes by”, der vises på Møntergården fra d. 19. maj.
Mødested: Overgade 48, 5000 Odense C.
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Startdato
30-04-2017

Titel
Fortidsmindedag

Slots- og Kulturstyrelsen sætter fokus på de mange seværdige fredede fortidsminder i land og by på
Fortidsmindedag 30. april.
Odense Bys Museer medvirker med flere vandringer og visninger.
Bliv opdateret på museum.odense.dk.
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Startdato
25-01-2017

Titel
babyMUS - Babyslynge og rundvisning med baby

Brug din barsel på Møntergården med rundvisning i udstillingen "Fyn-midt i verden". Mød også slyngeekspert fra Kængurubarnet.dk, der viser en nem måde at have baby med rundt på museum.
Tag baby med på rundvisning i den kalejdoskopiske udstilling "Fyn - midt i verden", der trækker
tråde fra den første fynbo til nutidens moderne menneske. Inden rundvisningen vil Maibritt fra
Kængurubarnet.dk vise, hvordan man binder en slynge, så du altid nemt kan have baby med på museum. Der vil være mulighed for at prøve forskellige slynge-typer. Møntergården inviterer mødre og
fædre på barsel indenfor med deres babyer - eller på byvandring med barnevogn. Ved arrangementerne er der tid til at amme, rum for at pludre og plads til at skifte ble. Dagen byder hver gang på et
nyt tema. Vi serverer kaffe / te og brød - også To Go ved byvandringer. Praktisk info: Alle arrangementer starter ved billetsalget på Møntergården. Parkering tæt på Møntergården i den nyåbnede
parkeringskælder under Odeon / Odense Koncerthus. Tag gerne en bæresele eller lignende med,
hvis der er rundvisning i en udstilling. Medvirkende: Camilla Schjerning.
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Startdato
22-02-2017

Titel
babyMUS - Børnemuseum og sanseaktivitet for baby

Brug din barsel på Møntergården og kom med på rundvisning i HISTOTORIET - Møntergårdens helt
nye børnemuseum. Efter rundvisningen er der kulturhistorisk sanseaktivitet for baby.
Kom indenfor i HISTOTORIET - Møntergårdens helt nye museum for børn - og hør om alle de tanker,
der ligger bag udstillingen. Efter rundvisningen har museets børneformidler tilrettelagt en ganske
særlig kulturhistorisk sanseaktivitet for baby. Møntergården inviterer mødre og fædre på barsel indenfor med deres babyer - eller på byvandring med barnevogn. Ved arrangementerne er der tid til
at amme, rum for at pludre og plads til at skifte ble. Dagen byder hver gang på et nyt tema. Vi serverer kaffe / te og brød - også To Go ved byvandringer. Praktisk info: Alle arrangementer starter ved
billetsalget på Møntergården. Parkering tæt på Møntergården i den nyåbnede parkeringskælder under Odeon / Odense Koncerthus. Tag gerne en bæresele eller lignende med, hvis der er rundvisning
i en udstilling.
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ID
6413

Startdato
29-03-2017

Titel
babyMUS - Carl Nielsen, musik og sang for baby

Brug din barsel på Møntergården og tag på opdagelse i Carl Nielsens sange med både fortælling og
musik for forældre og babyer.
Carl Nielsen har skrevet ca. 300 sange, hvoraf mange indgår som en central del af den danske sangskat. Sangene spænder vidt fra eksempelvis "Jeg ved en lærkerede" til "Jens Vejmand". Kom og syng
for og med din baby. Museumsinspektør fra Carl Nielsen Museet, Ida-Marie Vorre, leverer viden om
sangene og musik, som babyerne vil nyde. Møntergården inviterer mødre og fædre på barsel indenfor med deres babyer - eller på byvandring med barnevogn. Ved arrangementerne er der tid til at
amme, rum for at pludre og plads til at skifte ble. Dagen byder hver gang på et nyt tema. Vi serverer
kaffe / te og brød - også To Go ved byvandringer. Praktisk info: Alle arrangementer starter ved billetsalget på Møntergården. Parkering tæt på Møntergården i den nyåbnede parkeringskælder under
Odeon /Odense Koncerthus. Tag gerne en bæresele eller lignende med, hvis der er rundvisning i en
udstilling.
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Startdato
26-04-2017

Titel
babyMUS - Børnenes Baggård og hækleri til baby

Brug din barsel på Møntergården, tag med på rundvisning i Børnenes Baggård og lær at hækle til
baby som i de gode gamle dage.
Tag med på rundvisning i Børnenes Baggård - en helt ny del af børnemuseet på Møntergården. I
dette 1800-tals-miljø er der spændende lyde og lugte for både babyer og børn. Vi nyder kaffen og
lærer at hækle små, enkle ting til baby i den hyggelige lejlighed, hvor alt må røres. Møntergården
inviterer mødre og fædre på barsel indenfor med deres babyer - eller på byvandring med barnevogn. Ved arrangementerne er der tid til at amme, rum for at pludre og plads til at skifte ble. Dagen
byder hver gang på et nyt tema. Vi serverer kaffe / te og brød - også To Go ved byvandringer. Praktisk info: Alle arrangementer starter ved billetsalget på Møntergården. Parkering tæt på Møntergården i den nyåbnede parkeringskælder under Odeon / Odense Koncerthus. Tag gerne en bæresele
eller lignende med, hvis der er rundvisning i en udstilling.

ID
6415

Startdato
31-05-2017

Titel
babyMUS - Rundvisning med baby i ny særudstilling

Brug din barsel på Møntergården og tag baby med på rundvisning i den nye særudstilling om det
tidlige Odense.
Kom med på en rundvisning i Møntergårdens helt nye særudstilling om det tidligste Odense - Vikingernes by - og se blandt andet de mange nye fund, der dukkede op af jorden under Thomas B. Thriges Gade. Møntergården inviterer mødre og fædre på barsel indenfor med deres babyer - eller på
byvandring med barnevogn. Ved arrangementerne er der tid til at amme, rum for at pludre og plads
til at skifte ble. Dagen byder hver gang på et nyt tema. Vi serverer kaffe / te og brød - også To Go
ved byvandringer. Praktisk info: Alle arrangementer starter ved billetsalget på Møntergården. Parkering tæt på Møntergården i den nyåbnede parkeringskælder under Odeon / Odense Koncerthus.
Tag gerne en bæresele eller lignende med, hvis der er rundvisning i en udstilling.
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ID
6416

Startdato
28-06-2017

Titel
babyMUS - Byvandring med barnevogn. Vikinger

Brug din barsel på byvandring med barnevogn og bliv klogere på byens tidligste historie fra vikingetid og middelalder.
Kom med på byvandring i det ældste Odense. Inden vi drager af sted, tanker vi op på museet med
kaffe eller te To Go og en lille snackpose. Byvandringen foregår i roligt tempo, så alle kan følge med.
Møntergården inviterer mødre og fædre på barsel indenfor med deres babyer - eller på byvandring
med barnevogn. Ved arrangementerne er der tid til at amme, rum for at pludre og plads til at skifte
ble. Dagen byder hver gang på et nyt tema. Vi serverer kaffe / te og brød - også To Go ved byvandringer. Praktisk info: Alle arrangementer starter ved billetsalget på Møntergården. Parkering tæt
på Møntergården i den nyåbnede parkeringskælder under Odeon / Odense Koncerthus. Tag gerne
en bæresele eller lignende med, hvis der er rundvisning i en udstilling.
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6417

Startdato
30-08-2017

Titel
babyMUS - Byvandring med barnevogn. Reformationen

Brug din barsel på byvandring med barnevogn og bliv klogere på, hvordan reformationen satte sit
præg på byen.
Kom med på byvandring i reformationens fodspor gennem Odense. Inden vi drager af sted, tanker
vi op på museet med kaffe eller te To Go og en lille snackpose. Byvandringen foregår i roligt tempo,
så alle barnevogne kan følge med. Møntergården inviterer mødre og fædre på barsel indenfor med
deres babyer - eller på byvandring med barnevogn. Ved arrangementerne er der tid til at amme,
rum for at pludre og plads til at skifte ble. Dagen byder hver gang på et nyt tema. Vi serverer kaffe /
te og brød - også To Go ved byvandringer. Praktisk info: Alle arrangementer starter ved billetsalget
på Møntergården. Parkering tæt på Møntergården i den nyåbnede parkeringskælder under Odeon /
Odense Koncerthus. Tag gerne en bæresele eller lignende med, hvis der er rundvisning i en udstilling. Medvirkende: Camilla Schjerning.

ID
6418

Startdato
27-09-2017

Titel
babyMUS - Byvandring med barnevogn. 1800-tallet

Brug din barsel på byvandring med barnevogn og bliv klogere på, hvordan 1800-tallet har formet
det moderne Odense.
Kom med på byvandring gennem 1800-tallets Odense. Inden vi drager af sted, tanker vi op på museet med kaffe eller te To Go og en lille snackpose. Byvandringen foregår i roligt tempo, så alle barnevogne kan følge med. Møntergården inviterer mødre og fædre på barsel indenfor med deres babyer - eller på byvandring med barnevogn. Ved arrangementerne er der tid til at amme, rum for at
pludre og plads til at skifte ble. Dagen byder hver gang på et nyt tema. Vi serverer kaffe / te og brød
- også To Go ved byvandringer. Praktisk info: Alle arrangementer starter ved billetsalget på Møntergården. Parkering tæt på Møntergården i den nyåbnede parkeringskælder under Odeon / Odense
Koncerthus. Tag gerne en bæresele eller lignende med, hvis der er rundvisning i en udstilling.
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ID
6419

Startdato
25-10-2017

Titel
babyMUS - Børnesange gennem generationer

Tag på opdagelse i danske børnesange med både fortælling og musik for forældre og babyer.
Bliv klogere på de danske børnesange, som de har været sunget gennem generationer - og syng
med for din baby. Museumsinspektør fra Carl Nielsen Museet, Ida-Marie Vorre, leverer viden om
sangene og musik, som babyerne vil nyde. Møntergården inviterer mødre og fædre på barsel indenfor med deres babyer - eller på byvandring med barnevogn. Ved arrangementerne er der tid til at
amme, rum for at pludre og plads til at skifte ble. Dagen byder hver gang på et nyt tema. Vi serverer
kaffe / te og brød - også To Go ved byvandringer. Praktisk info: Alle arrangementer starter ved billetsalget på Møntergården. Parkering tæt på Møntergården i den nyåbnede parkeringskælder under
Odeon / Odense Koncerthus. Tag gerne en bæresele eller lignende med, hvis der er rundvisning i en
udstilling.

ID
6420

Startdato
29-11-2017

Titel
babyMUS - Den gamle jul og foto af baby

Brug din barsel på Møntergården og oplev en hyggelig dag med fortælling om julen i gamle dage. Få
et sødt fotografi af baby i 1800-tals-tøj.
Tag med i museets hyggelige 1800-tals-lejlighed og hør om julen dengang juletræ, risengrød og julenisser var noget ganske nyt. Klæd din baby i 1800-tals-tøj og få et sødt fotografi som julegave til
familien. Møntergården inviterer mødre og fædre på barsel indenfor med deres babyer - eller på
byvandring med barnevogn. Ved arrangementerne er der tid til at amme, rum for at pludre og plads
til at skifte ble. Dagen byder hver gang på et nyt tema. Vi serverer kaffe / te og brød - også To Go
ved byvandringer. Praktisk info: Alle arrangementer starter ved billetsalget på Møntergården. Parkering tæt på Møntergården i den nyåbnede parkeringskælder under Odeon / Odense Koncerthus.
Tag gerne en bæresele eller lignende med, hvis der er rundvisning i en udstilling.
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Startdato
12-02-2017

Titel
Leg og lær på laboratoriet

Vinterferien på Møntergården byder på udforskning af det nye børnemuseum: Her kan du hjælpe
det geniale – og til tider lidt tossede trekløver, HAK – Historikeren, Arkæologen og Konservatoren
med at undersøge alverdens ting og sager i Histotoriet.
I hele vinterferien kan du nemlig besøge HAKs to assistenter, der sørger for at guide jer igennem tre
workshops, hvor I kan blive arkæologiske eksperter i knogler fra middelalderen, fordybe jer i historikerens gamle ting og billeder og undersøge gamle genstande som konservatoren. Kom og træk i den
hvide forskerkittel, træd ind i Histotoriets helt nye laboratorie og bliv klog på, hvad der sker inde på
et museum. Få dit eget diplom med hjem, der stemples for hver workshop du besøger. I kan møde
HAKs assistenter hver dag i hele vinterferien fra kl. 10-15.
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ID
6430

Startdato
11-03-2017

Titel
Bliv historiedetektiv i Histotoriets laboratorium

Den 11. marts blænder Histotoriet op for et helt nyt koncept: I kan nemlig hver, den anden weekend i måneden, møde børneformidleren, der vil tage forskellige spændende og historiske emner op.
Første weekend kommer således til at stå i stenalderens tegn.
Kom og bliv super klog på stenalderen, når Histotoriets laboratorium er omdannet til et stenalderforskningsrum for en hel weekend. Her kan I se og røre ved flere tusind år gamle flintøkser og redskaber, blive klog på dyrene i stenalderen, pynte ler med de samme redskaber, som blev brugt i
stenalderen samt grutte mel og få en opskrift på brød med hjem, som HAK mener blev anvendt i
oldtiden.

ID
6432

Startdato
13-05-2017

Titel
Historiedetektiv i Histotoriets laboratorium

Maj måneds børneforskerweekend står i bronzealderens tegn. Kom og bliv super klog på bronzealderen, når Histotoriet endnu en gang omdannes til et mini-forskningscenter for børn i alderen
4-11 år.
Weekendens bronzealderaktiviteter byder, udover en masse viden om perioden, blandt andet på
vævning af uldstof, mulighed for at lave jeres egne bronzespiraler eller en helleristning - bronzealderens svar på tegneseriebilleder ridset ind i sten eller bjerge. Mød historieformidleren den anden
weekend i hver måned i Møntergårdens børnemuseum. Hver måned er der nye historiske aktiviteter for børn i historielaboratoriet eller Børnenes Baggård.

ID
6445

Startdato
30-04-2017

Titel
Fortidsmindedag: Næsbyhoved Slot - et kongeslot

Guidet tur på Næsbyhoved voldsted.
I forbindelse med Fortidsmindedagen 2017 inviterer Odense Bys Museer på en guidet tur på Næsbyhoved voldsted. Her vil arkæolog Maria Lauridsen fortælle den spændende historie om den kongelige borg. Slottet husede blandt andet Kong Hans’ dronning Christine og hendes hof. Hun havde stor
betydning for Odense, idet inde i byen grundlagde hun Skt. Clara Kloster. I 1534 blev borgen ødelagt
under borgerkrigen kaldet Grevens Fejde, men inde i skoven kan man stadig se det mægtige, kvadratiske voldsted, som er omgivet af dybe grave.
OBS! Mødested: P-pladsen ved Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej, 5000 Odense C.

ID
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Startdato
23-04-2017

Titel
400 års fattig fødselsdag

Hør om de fattige enker, og besøg deres små lejligheder, når Pernille Lykkes Boder på Møntergården fylder 400 år. Vi fejrer dagen med gratis søndagskaffe og brunsviger - og en fødselsdagssang,
der blev skrevet til en af enkerne i 1939!
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ID
6456

Startdato
10-06-2017

Titel
Historiedetektiv i Histotoriets laboratorium

Den anden weekend i juni er helliget vikingerne. Her kan du stifte bekendtskab med runer og
vikingehåndværk.
Kom og lær vikingernes alfabet. Du kan også lave din helt egen runeamulet i læder og slentre et
armbånd eller bælte i uldgarn - ligesom vikingerne gjorde. Det vil også være muligt at besøge vores
nye særudstilling Knuds Odense - Vikingernes by, hvor du kan lære mere om vikingetiden i Odense.

ID
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Startdato
30-04-2017

Titel
Fortidsmindedag: Glavendrup-monumentet

Glavendrup-monumentet er Fyns største skibssætning fra vikingetiden - og den omfatter en runesten med Danmarks længste runeindskrift. Kom og hør om skibssætningens funktion i vikingetidens
religiøse univers - og hør om Alle Sølve, der omtales på runestenen.
Fortidsmindedag: Glavendrup – Fyns største skibssætning fra vikingetiden. Det er velkendt, at vikingerne byggede skibe af træ – men de byggede også skibe af sten! Stensætninger med form som et
skib blev rejst som monumenter over betydningsfulde personer, og skibssætningen ved Glavendrup
er med sine næsten 60 m det største og i øvrigt bedst bevarede fynske ”stenskib”. Stenskibet er
konstrueret i 900-tallet, og i stævnen står en mægtig sten med Danmarks længste runeindskrift. Stenens indskrift beretter, at den blev rejst af Ragnhild og hendes sønner over deres mand og far, Alle
Sølve. Om Alle fortælles, at han var ”viernes gode, hirdens hæderværdige thegn”. Hvad dækker
disse betegnelser mon over, og var skibssætningen udelukkende et mindesmærke – eller var den
også et gigantisk gravminde? Afgrænsede stenrammen et kultsted, hvor man ofrede dyr og mennesker? Er det muligt, at den skibsformede stenkonstruktion havde samme betydning for de sidste
hedninge, som kirkerne fik for de første kristne? Disse emner og flere til vil blive berørt på en vandretur i det smukke Glavendrup-anlæg, som tillige rummer grave og mindesmærker fra tidligere og
senere perioder. Turleder er museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer. OBS!
Mødested: Parkeringspladsen ved Glavendrup-anlægget. Stenager, 5485 Skamby (se kortlink)
http://www.findvej.dk/55.50896,10.29727?zoom=17&maptype=3. Husk: Solidt fodtøj og evt. regntøj – der indgår en gåtur på ca. 500 m i fast terræn, heraf noget på skovstier.

ID
6460

Startdato
12-08-2017

Titel
Historiedetektiv i Histotoriets laboratorium.

Fægtning og flotte parykker.
Kom og oplev livet i renæssancen. Pigerne vil elske at blive klædt ud som ægte renæssancekvinder,
og drengene vil stå i kø for at prøve Histotoriets helt egen fægteskole.
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Startdato
09-09-2017

Titel
Historiedetektiv i Histotoriets laboratorium

Smag på 1800-tallets feltrationer og snit din egen bajonet.
Hvordan var det mon at være soldat i 1800-tallet? Kom og få nogle af svarene på Møntergårdens
børnemuseum, der fra den 9.9. til den 10.9. har åbent i kreaværkstedet i Børnenes Baggård. I værkstedet kan I smage noget af den mad, som soldaterne fik at spise. I kan snitte jeres egen bajonet i
træ og lære meget mere om soldaterlivet i gamle dage.
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Startdato
30-04-2017

Titel
Fortidsmindedag: Staurby Skov

Kom og hør museumsinspektør Michael Borre Lundø fortælle om gravhøjene i Staurby Skov og se,
når vi rekonstruerer en egekistegrav med bronzealderdragt og gravgaver – som den kunne have
taget sig ud dengang.
Turen fortsættes af lokalhistoriker Peter Storm og skov- og landskabsingeniør Betinna Grønkjær-Petersen, der vil fortælle om Staurby Skovs historie og Middelfart Kommunes planer med skoven.
Turen afsluttes kl. 12 ved en af de fire nyfundne gravhøje, der blev opdaget i 2016. Som et led i Middelfart Kommunes fortidsmindepleje vil højen blive ryddet for bevoksning, sådan at skovens gæster
igen kan beundre højen, som det netop var tiltænkt, da den blev bygget for over 3.000 år siden. På
dagen kan både børn og voksne begive sig på en lille historisk skattejagt i skoven, så tag madpakkekurven eller kaffen med, og kom til en historisk god dag i Staurby Skov. Mødested: Gravhøjen syd
for den gamle banesti – følg skiltene. Parkering: Strib Idrætsefterskole, Staurbyskovvej 6, 5500 Middelfart. Husk fornuftigt fodtøj.

ID
6475

Startdato
06-04-2017

Titel
Bliv en del af historien sammen med DR

Få et smugkig på afsnit 2 i DR1s nye serie ”Historien om Danmark” – og tag et par virtual reality-briller på, der transporterer dig ind i en historisk scene, så du får fornemmelsen af at være der selv.
Den stort anlagte DR1 serie – Historien om Danmark - med skuespiller Lars Mikkelsen som vært ruller snart over skærmen. Som optakt til serien arrangerer "Historier om Danmark" en række forskellige forpremiere-events sammen med alle P4 distrikter – heriblandt også P4 Fyn. Det sker på Møntergården 6. april kl. 16 – og du er inviteret med. Afsnit 2 i serien hedder ”Metallerne” og har særligt
fokus på Fyn. Møntergårdens museumsfolk medvirker i afsnittet, som du kan se før alle andre til forpremieren i vores kirkesal. Der vil være to visninger på dagen. Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen holder en halv times foredrag om metallerne på Fyn inden visningen. Efter forpremieren vil
en af programmets tilrettelæggere fortælle om tilblivelsen af afsnittet suppleret af Mogens Bo Henriksen til de faglige spørgsmål. Tilmelding til de to visninger sker til Odense Bys Museer på
museum@odense.dk. Der er kun plads til 50 siddende gæster i Kirkesalen, og billetter fordeles efter
først-til-mølle princippet. Rundt om i Møntergården vil der foregå mangt og meget fra kl. 16 – 21. I
loungen har DR en virtual, interaktiv udstilling, der vil engagere hele familien inklusive deres mobiltelefoner. Udstillingen ”Fyn midt i verden” og det nye børnemuseum ”Histotoriet” har gratis
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adgang, og her kan man blæse i lur, male korn, se på bronzealderfund, få demonstreret metaldetektorer af arkæologforeningen Harja og i det hele taget nyde en fantastisk forårsaften i selskab med
andre historieinteresserede. Alle er velkomne. Forpremieren er skabt som en del af punktet ”Lokalhistoriske medieinitiativer” under samarbejdsprojektet ”Historier om Danmark” (Slots- og Kulturstyrelsen, Nationalmuseet og DR). Forpremieren er produceret af DR Historie i samarbejde med det
lokale P4 distrikt og de lokale museer og kulturinstitutioner.
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Startdato
30-04-2017

Titel
Fortidsmindedag: Hagenskov Voldsted

Nyd den fynske natur i forårshumør og bliv klogere på Hagenskovs historie.
I det smukke landskab ved herregården Hagenskov ligger som en rest af 1700-tallets romantiske
park Hagenskov Voldsted med lindelysthus og pyramidehøj. Under den romantiske fernis gemmer
sig imidlertid en regulær middelalderborg med en kongelig fortid og dramatisk historie, der fortæller om Sydvestfyn i middelalderen. Museumsinspektør Jakob Tue Christensen er historisk guide i det
spændende område til Fortidsmindedagen. Parkering må kun ske på Slots Allé nærmest Helnæsvejen 250 m øst for voldstedet. Af hensyn til beboere og færdsel på Slots Allé bedes besøgende
respektere dette og undlade at parkere ved voldstedet eller private huse.
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Startdato
27-05-2017

Titel
Odense Bys Museer på Havnekulturfestival 2017

Lav din egen magiske runepind.
På årets Havnekulturfestival kan byens børn prøve kræfter med vikingernes runer. Med hjælp fra to
af museets ansatte kan man lave sin egen magiske runepind, der beskytter mod sygdom og onde
ånder. Besøg museets bod på festivalen og lav din egen vikingeamulet. I forbindelse med Møntergårdens særudstilling ”Knuds Odense – Vikingernes by” medvirker museet på årets Havnekulturfestival med en bod, hvor børn kan lave en runepind med deres navn skrevet i runer. Find os blandt
festivalens øvrige medvirkende.
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Titel
Odense Bys Museer på Havnekulturfestival 2017

Lav din egen magiske runepind.
På årets Havnekulturfestival kan byens børn prøve kræfter med vikingernes runer. Med hjælp fra to
af museets ansatte kan man lave sin egen magiske runepind, der beskytter mod sygdom og onde
ånder. Besøg museets bod på festivalen og lav din egen vikingeamulet. I forbindelse med Møntergårdens særudstilling ”Knuds Odense – Vikingernes by” medvirker museet på årets Havnekulturfestival med en bod, hvor børn kan lave en runepind med deres navn skrevet i runer. Find os blandt
festivalens øvrige medvirkende.
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ID
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Startdato
07-06-2017

Titel
Foredrag: Knuds Odense - Vikingernes by

En introduktion til udstillingen og foredragsrækken.
I forbindelse med Møntergårdens nye særudstilling ”Knuds Odense – Vikingernes by” introduceres
her en foredragsrække, som giver mulighed for at dykke ned i den viden, som danner baggrund for
udstillingen. En unik mulighed for at komme helt tæt på den nye spændende udstilling og de nyeste
forskningsresultater om Odenses fortid Odense Bys Museer inviterer i samarbejde med Folkeuniversitetet til en spændende række af foredrag, der går helt tæt på udvalgte genstande og emner i udstillingen. Foredragene foregår i Møntergårdens forhal, hvor der serveres kaffe og kage. Herefter vil
der være rundvisning i særudstillingen med særligt fokus på de historier og genstande, som knytter
sig til dagens emne.
Foredragsholder: Mads Thagård Runge.
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Titel
Knud den Helliges Odense - og tiden før og efter

En by er en proces, hvor nye investeringer hviler på ældre. På denne byvandring vil overinspektør
Anders Myrtue vise rundt i bymidten med fokus på de ældste tider og den nyeste forskning.
En by er en proces, hvor nye investeringer hviler på ældre. Har man først skabt et byrum, er det meget stabilt og varigt. På denne byvandring vil overinspektør Anders Myrtue vise rundt i bymidten,
med fokus på at identificere ældgamle træk i det 21. århundredes by. Fra det 10. århundrede til nutiden. Vi skal høre om, hvilken rolle kongerne Svend Estridsen og hans sønner (fx Knud) spillede for
byen. Hvorfor blev Knud dræbt, og hvorfor blev han helgenkåret? Vi besøger stederne, og der orienteres på byvandringen om den seneste forskning og udgravningerne i Thomas B. Thriges Gade, som
har bidraget med meget nyt. Byvandringen kan ses som optakt til et besøg i særudstillingen ”Knuds
Odense – Vikingernes by”, der vises på Møntergården fra d. 19. maj. Mødested: Overgade 48, 5000
Odense C.
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Titel
Kajaktur til kulturhistorien: Vikingerne på Helnæs

Fyn før Odense - Roulvs Helnæs.
Før Odense bliver Fyns dominerende center i slutningen af vikingetiden, kendes en række mindre
centre med mange og ofte kostbare metalfund. Et af disse centre lå inderst i Helnæsbugten omkring
Haarby med den udgravede kystplads ved Strandby fra 700-1000. Roulv satte da runesten efter sig
selv og sin brodersøn på Helnæs. Helnæs’ maritime betydning ses af to fund: Helnæs spærringen og
den endnu synlige, men gådefulde Agernæs kanal. Kajakturen går fra Nabben til Nørrefjord ved
Bruunshuse og retur med stop undervejs. Praktisk info: Lørdag d. 1. juli 2017. Heldagstur fra kl. 9 til
16, distance ca. 20 km. Deltagerkrav: Kajakturen kræver færdigheder på EPP2-niveau (European
Paddle Pass) eller tilsvarende, f.eks. at du er friroet fra kajakklub. Det er en fordel, hvis du har roet
lignende distancer før. Du medbringer selv: Kajak, udstyr (redningsvest obligatorisk), madpakke og
rigelig drikkelse. Mødested: Bådehavnen Nabben ved Strandby, 5683 Haarby.
Medvirkende: Jacob Tue Christensen.
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08-08-2017

Titel
Knud den Helliges Odense - og tiden før og efter

På denne byvandring vil overinspektør Anders Myrtue vise rundt i bymidten med fokus på de ældste
tider og den nyeste forskning.
En by er en proces, hvor nye investeringer hviler på ældre. Har man først skabt et byrum, er det
meget stabilt og varigt. På byvandringen vil overinspektør Anders Myrtue vise rundt i bymidten med
fokus på at identificere ældgamle træk i det 21. århundredes by. Fra det 10. århundrede til nutiden.
Vi skal høre om, hvilken rolle kongerne Svend Estridsen og hans sønner (f.eks. Knud) spillede for
byen. Hvorfor blev Knud dræbt, og hvorfor blev han helgenkåret? Vi besøger stederne, og der orienteres på byvandringen om den seneste forskning og udgravningerne i Thomas B. Thriges Gade, som
har bidraget med meget nyt. Byvandringen kan ses som optakt til et besøg i særudstillingen ”Knuds
Odense – Vikingernes by”, der vises på Møntergården fra d. 19. maj. Mødested: Overgade 48, 5000
Odense C.
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Titel
Vikinger på blomsterfestival

Under den årlige Blomsterfestival i Odense har et par vikinger sneget sig med – for en gangs skyld
ikke for at plyndre og hærge, men for at lære byens børn at skrive med runer, vikingernes skriftsprog. Besøg museets bod på festivalen.
I forbindelse med Møntergårdens særudstilling ”Knuds Odense – Vikingernes by” medvirker museet
i årets Blomsterfestival med en bod, hvor børn kan lave en runepind med deres navn skrevet i runer. Find os blandt festivalens øvrige medvirkende. Vikingerne kan træffes: Lørdag den 19. august
kl. 10-16. Søndag den 20. august kl. 10-16.
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Titel
Vikinger på blomsterfestival

Under den årlige Blomsterfestival i Odense har et par vikinger sneget sig med – for en gangs skyld
ikke for at plyndre og hærge, men for at lære byens børn at skrive med runer, vikingernes skriftsprog. Besøg museets bod på festivalen.
I forbindelse med Møntergårdens særudstilling ”Knuds Odense – Vikingernes by” medvirker museet
i årets Blomsterfestival med en bod, hvor børn kan lave en runepind med deres navn skrevet i runer. Find os blandt festivalens øvrige medvirkende. Vikingerne kan træffes lørdag den 19. august
kl. 10-16. Søndag den 20. august kl. 10-16.
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Titel
Knud den Helliges liv og levned

Den spektakulære særudstilling "Knuds Odense - Vikingernes by" kaster en spændende foredragsrække af sig. Kom og hør mere.
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Vi ved mere om Knud den Hellige end så mange andre danske konger fra vikingetid og middelalder.
Vores relativ store viden om Knud, skyldes først og fremmest den helgenkåring, der blev ham til del
i år 1100 – kun 15 år efter hans voldsomme død. Han var den første helgen i Danmark, og af samme
grund opfattede samtidens intellektuelle – kirkens folk – Knud som en særdeles vigtig og central
person. Med drabet i Albani Kirke blev Knud i realiteten udødeliggjort i en grad, så han i dag er en
del af bybilledet i Odense og en del af byens identitet. Knud den Hellige og Odense er uløseligt forbundet med hinanden. I forbindelse med Møntergårdens særudstilling "Knuds Odense – Vikingernes by”, inviterer Odense Bys Museer i samarbejde med Folkeuniversitetet til en spændende række
af foredrag, der går helt tæt på udvalgte genstande og emner i udstillingen. Foredragene foregår i
Møntergårdens forhal, hvor der serveres kaffe og kage. Herefter vil der være rundvisning i særudstillingen med særligt fokus på de historier og genstande, som knytter sig til dagens emne.
Oplægsholder: Karsten Kjer Michaelsen.
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Titel
Vikingetidens og middelalderens Odense

Odense er en gammel by, der gemmer på en masse spændende fortællinger - både om de helt almindelige menneskers hverdag, men også mere storslåede begivenheder som kongehyldninger,
magtfulde biskopper og kongemord. Tag med på en guidet tur rundt i byen, hvor vi dykker ned i
nogle af byens begivenhedsrige fortællinger og bliv klogere på Odenses ældste historie. Byvandringen er en fortælling om vikingetidens og den tidlige middelalders Odense. Turen kan ses som optakt til et besøg i Møntergårdens særudstilling ”Knuds Odense – Vikingernes by”, der præsenterer
den nyeste viden om Odenses spændende fortid. Turleder er museumsinspektør Maria Elisabeth
Lauridsen. Mødested: Møntergården, Overgade 48, 5000 Odense C.

ID
6504

Startdato
07-09-2017

Titel
Optakten til Odense

Hvad fortæller fundene fra Odenses opland?
I mange år har vor viden om Odenses opståen været temmelig begrænset. Arkæologiske udgravninger i og omkring Odense samt et stort antal detektorfund har gennem de seneste 5-10 år dannet
en helt ny forståelse af den tidligste menneskelige aktivitet i området. Gennem forskningsprojektet
”Odenses opståen” er vi nu blevet meget klogere på tiden forud for byens opståen. I forbindelse
med Møntergårdens særudstilling "Knuds Odense – Vikingernes by”, inviterer Odense Bys Museer i
samarbejde med Folkeuniversitetet til en spændende række af foredrag, der går helt tæt på udvalgte genstande og emner i udstillingen. Foredragene foregår i Møntergårdens forhal, hvor der
serveres kaffe og kage. Herefter vil der være rundvisning i særudstillingen med særligt fokus på de
historier og genstande, som knytter sig til dagens emne.
Oplægsholder: Mogens Bo Henriksen.
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ID
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Startdato
05-10-2017

Titel
Knud den Helliges tekstiler

Om Ørnetæppet og andre silkefund fra Knud den Helliges skrin i Odense domkirke.
Det er sjældent, at tekstiler fra middelalderen overlever helt til i dag, og bl.a. derfor er Ørnetæppet vævet i Byzans og sidenhen svøbt om Knud den Helliges jordiske rester, da han skrinlagdes – så
unikt. Tekstilforsker Anne Hedeager Krag vil fortælle om sit arbejde med Ørnetæppet og andre silkefund fra Knud den Helliges skrin i Odense Domkirke. I forbindelse med Møntergårdens særudstilling "Knuds Odense – Vikingernes by”, inviterer Odense Bys Museer i samarbejde med Folkeuniversitetet til en spændende række af foredrag, der går helt tæt på udvalgte genstande og emner i udstillingen. Foredragene foregår i Møntergårdens forhal, hvor der serveres kaffe og kage. Herefter vil
der være rundvisning i særudstillingen med særligt fokus på de historier og genstande, som knytter
sig til dagens emne.
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Startdato
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Titel
Nonnebakken

Kom til et spændende foredrag om Nonnebakken, der rummer Odenses største fortidsminde – en
vikingeborg.
En undersøgelse i sommeren 2015 gav en række nye væsentlige oplysninger om vikingeborgens tilstand, konstruktion og funktion, ligesom et par usædvanlige fund tiltrak sig opmærksomhed. I foredraget gives en beskrivelse af borgen og dens rolle i forhold til Odenses opståen. I forbindelse med
Møntergårdens særudstilling "Knuds Odense – Vikingernes by”, inviterer Odense Bys Museer i samarbejde med Folkeuniversitetet til en spændende række af foredrag, der går helt tæt på udvalgte
genstande og emner i udstillingen. Foredragene foregår i Møntergårdens forhal, hvor der serveres
kaffe og kage. Herefter vil der være rundvisning i særudstillingen med særligt fokus på de historier
og genstande, som knytter sig til dagens emne.
Oplægsholder: Mads Thagård Runge.

ID
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Startdato
09-11-2017

Titel
Odenses engelske forbindelser

Kom og hør et interessant foredrag om Odenses engelske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder.
Vikingerne rejste ud - men de kom også hjem igen, og med sig bragte de nye genstande, ideer og
kontakter. Særligt tydeligt står forbindelserne til England, og gennem grundige kildestudier er det
muligt at følge en række af de mennesker, der rejste på tværs af Nordsøen i den sene vikingetid og
tidlige middelalder. Nogle kan følges specifikt til Odense, og i Marie Bønløkkes foredrag vil hun se
nærmere på, hvilken betydning de og deres kontakter skulle få. I forbindelse med Møntergårdens
særudstilling "Knuds Odense – Vikingernes by”, inviterer Odense Bys Museer i samarbejde med
Folkeuniversitetet til en spændende række af foredrag, der går helt tæt på udvalgte genstande og
emner i udstillingen. Foredragene foregår i Møntergårdens forhal, hvor der serveres kaffe og kage.
Herefter vil der være rundvisning i særudstillingen med særligt fokus på de historier og genstande,
som knytter sig til dagens emne.
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ID
6512

Startdato
14-12-2017

Titel
Tilbage til middelalderens Overgade

Dyk ned i Odenses undergrund, når Jakob Tue Christensen holder foredrag.
Odense er en gammel by, der under overfladen rummer et utal af fortællinger fra byens fortid. De
seneste års store udgravninger i bymidten har givet stor – og ny – viden om det middelalderlige
Odense. Kom med på en spændende rejse tilbage til Odense middelalder i selskab med foredragsholder Jakob Tue Christensen. I forbindelse med Møntergårdens særudstilling "Knuds Odense – Vikingernes by”, inviterer Odense Bys Museer i samarbejde med Folkeuniversitetet til en spændende
række af foredrag, der går helt tæt på udvalgte genstande og emner i udstillingen. Foredragene foregår i Møntergårdens forhal, hvor der serveres kaffe og kage. Herefter vil der være rundvisning i
særudstillingen med særligt fokus på de historier og genstande, som knytter sig til dagens emne.
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Titel
Åbning af Knuds Odense - Vikingernes by

Vær med til en fantastisk fest, når vi åbner Møntergårdens nye særudstilling.
Glæd jer til åbningen af årets særudstilling på Møntergården "Knuds Odense - Vikingernes by". Her
viser vi for første gang en række af de fornemme fund fra de seneste arkæologiske udgravninger i
byens centrum. Flotte og banebrydende fund, der stiller spørgsmålstegn ved tidspunktet for Odenses opståen. Måske skal Odenses historie skrives helt om? Udstillingen viser også et spektakulært
maleri af Knud den Hellige - skabt af den royale portrætmaler Thomas Kluge. Han har på mesterlig
vis indfanget Knud den Hellige i selve dødsøjeblikket – sekunder før det dræbende lansestød fra
hans fjender. Thomas Kluge medvirker ved åbningen af udstillingen, hvor han vil afsløre sit maleri og
fortælle om tankerne bag. Alle er velkomne til åbningsfesten, der fejres med taler, musik, viden,
ekspertdialog, udstillingen og gratis adgang. Udstillingen suppleres med spændende byvandringer
og en stor foredragsrække, hvor historikere og arkæologer vil fortælle om skeletter, mønter, smykker og alle de andre interessante ting, der er dukket op af Odenses undergrund.
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6537

Startdato
20-05-2017

Titel
Videns-weekend for hele familien

Vi fejrer åbningen af "Knuds Odense - Vikingernes by" med masser af aktiviteter for hele familien.
På forpladsen ved det nye børnemuseum vil der være masser af aktiviteter. Hele familien kan prøve
at være arkæologer ved "soldet", hvor fundene undersøges. I kan også save jeres egen middelaldersouvenir i 500 år gammelt træ og få et stykke af "Bispens Bro" med hjem. Og mens far og mor er
inde og se særudstillingen, kan børnene hygge sig med at bygge deres egne vikingeskibe. Det er gratis og foregår fra kl. 10-16 begge dage.

ID
6542

Startdato
04-07-2017

Titel
Sommerferie for børn: Byg dit eget fuglehus.

Kom og byg dit eget fuglehus og mal det i din yndlings farve.
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Besøg snedkerværkstedet og byg dit eget fuglehus. Du får lov at få fuglehuset med hjem og hænge
det op. Til foråret kan du se fuglene flytte ind.

ID
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Startdato
11-07-2017

Titel
Sommerferie for børn: En tidsrejse

En tidsrejse med historikeren.
Sammen med historikeren skal vi på en tidsrejse. Vi går rundt i Børnenes Baggård og finder spændende ting fra gamle dage. Hver tur tager 30 min. Første tidsrejse begynder kl. 10 og den sidste kl.
14.30. Mens du venter på historikeren, kan du hilse på vores snedker, der står i værkstedet og laver
sjove ting i træ.

ID
6544

Startdato
25-07-2017

Titel
Sommerferie for børn: Besøg snedkeren og fruen.

Besøg snedkeren og snedkerfruen.
Kom og hils på snedkeren og snedkerfruen. Snedkeren står i sit værksted og laver legetøj, og han
hjælper jer gerne med at lave en lille ting, som I kan få med hjem. Oppe i køkkenet står snedkerfruen. Hun laver lækker mad, som I kan få lov til at smage.

ID
6548

Startdato
16-08-2017

Titel
Rundvisning i Byens Liv - Odense i middelalder og
renæssance

Nyt indgangsparti i "Byens Liv" skaber nyt liv, og det fejrer vi med en forfriskning og rundvisning.
En flot donation fra Energi Fyns Almene Fond betyder, at en ny glasdør er blevet etableret til udstillingen ”Byens Liv - Odense i middelalder og renæssance”. Vi fejrer indgangspartiet med en lille forfriskning og rundvisning i udstillingen med museumsinspektør Maria Lauritzen. Den nye glasdør er
en vigtig brik i denne udvikling, der gør Møntergårdens tilbud tilgængelige og imødekommende for
byens borgere og dens turister.

ID
6566

Startdato
27-09-2017

Titel
Informationsmøde for frivillige

Kom og vær med til informationsmøde om Møntergårdens børnemuseums nye frivilligkorps.
Der venter masser af gode oplevelser til alle, der vil være frivillige medarbejdere i Børnenes Baggård
på Møntergården. Børnenes Baggård åbnede i april måned og er blevet en stor succes. Så stor, at
man nu har brug for frivillige, der har lyst til at være med til at formidle 1800-tallets byhistorie gennem arbejdet i snedkerværkstedet, køkkenet, den fine stue og baggården. En formidling, der vel at
mærke skal være i børnehøjde. Som frivillig i Børnenes Baggård får man til opgave at hjælpe børne-
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ne med eksempelvis at bygge små træskibe på gammeldags manér, bage pandekager på brændeovnskomfuret eller hækle og brodere i den fine stue. Samtidig skal man være god til at have med
børn at gøre. Derfor åbner Møntergården op for, at man kan blive frivillig sammen med sit barn
eller barnebarn og på den måde sikre, at aktiviteterne og dialogen er på børnenes præmisser. Desuden søger vi også frivillige til at hjælpe med arbejdet bag kulisserne. Det kan bl.a. være reparation
af 1800-tals kjoler, små snedkeropgaver osv.
Medvirkende: Dyveke Skov Larsen.

ID
6567

Startdato
23-08-2017

Titel
Mysteriet i vejen til Sintra

Portugisisk aften på Møntergården i H.C. Andersens tegn i anledning af H.C. Andersen Festivals.
I 1866 besøgte H.C. Andersen Portugal. Hvad var det for et Portugal, han oplevede? Hvad så han,
hvordan gik folk klædt, hvordan lød sproget? Det kan du få en fornemmelse af med visningen af filmen ”Vejen til Sintra” af den portugisiske instruktør Jorge Paixâo da Costa. Filmen er inspireret af
Eça de Queirós' roman "Mysteriet i Vejen til Sintra", der blev udgivet få år efter H.C. Andersen besøgte landet. Instruktøren vil selv være til stede ved visningen, og der vil være mulighed for at stille
spørgsmål. Der serveres portvin samt portugisiske snacks. Frem til kl. 20 er der åbent i Møntergårdens udstillinger og mulighed for at besøge den portugisiske mini-udstilling "Àguas Livres Akvædukt" i Møntergårdens loungeområde. Filmen vises med engelske undertekster og varer ca. 1 t. og
40 min.
Arrangør: Portugals Ambassade i Danmark. Medarrangør: H.C. Andersen Festivals.

ID
6568

Startdato
22-08-2017

Titel
Àguas Livres Akvædukt

Mini-udstilling med skitser og fotos om Àguas Livres Akvædukt i Portugal, som imponerede
H.C. Andersen, da han rejste i landet i 1866.
H.C. Andersen skrev mange breve og kunne lide at tegne på sine rejser. En af Andersens tegninger
er af det imponerende bygningsværk Águas Livres Akvædukten i Lissabon, Portugal. På H.C. Andersen Festivals kan du opleve lidt af akvæduktens historie og H.C. Andersens brev. Samtidig kan du se
resultatet af en udfordring givet til portugisiske elever fra en 6. og en 9. klasse. De fik til opgave at
tegne og beskrive bygningsværket på samme måde som H.C. Andersen gjorde i det brev, han sendte
til Danmark i 1866. Udstillingen er kurateret af den dansk-portugisiske kunstner Henrique Hinnerfeldt og inspirerer til at reflektere over kommunikationsformer.
Arrangør: Portugals Ambassade i Danmark. Medarrangør: H.C. Andersen Festivals.

ID
6569

Startdato
13-10-2017

Titel
(U)hyggelige aftenfortællinger i Børnenes Baggård.

Besøg den mørke baggård fredag d. 13 efter lukketid og hør uhyggelige fortællinger fra museets
børneformidler.
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Fredag d. 13 tager Møntergårdens børneformidler jer med på en spændende og uhyggelig tur rundt
i Børnenes Baggård. Alt sammen når mørket er faldet på. Vi slutter af i den gamle lejlighed, hvor
børnene får mulighed for at høre ægte spøgelseshistorier. Børn kan kun deltage i følgeskab med én
voksen. Der er begrænsning på maksimum 30 deltagere. For aldersgruppen 7 - 11 år.

ID
6609

Startdato
24-09-2017

Titel
Historien om Danmark: Reformation og renæssance

Så du DR´s afsnit om Reformation og renæssance? Tag med på en søndagsrundvisning i Møntergårdens udstillinger og hør mere om de fine genstande fra tiden. Vi byder også på en kop kaffe.
I Danmark blev reformationen i 1536 startskuddet til en ny tid - renæssancen - hvor meget ændrede
sig: Kirken var ikke længere katolsk, videnskaben blomstrede op, begrebet "tid" fik en ny rolle, bogtrykkerkunsten blev udbredt osv. Tag med på rundvisning i udstillingen "Byens Liv" og de små fattige lejligheder "Pernille Lykkes boder" på Møntergården og bliv klogere på, hvordan din by blev påvirket af alt det nye - og også dengang ændrede karakter!
Medvirkende: Simon Hansen.

ID
6610

Startdato
08-10-2017

Titel
Historien om Danmark: Grundloven, folket og magten

DR´s afsnit om "Grundloven, folket og magten" viser den danske vinkel på et udsnit af Danmarkshistorien. Tag med på søndagsrundvisning på Møntergården og få din fynske vinkel.
I løbet af 1800-tallet skete der store forandringer, som vendte op og ned på magtforhold og demokrati. Frederik 7. var om nogen manden, der spillede en central rolle i denne periode. Kom og hør
om hans rolle på Odense Slot og Fyn - og se hans magtfulde udstyr og de mange genstande, som har
spillet en rolle for magt, oprør og demokrati på din ø igennem tiden.
Medvirkende: Simon Hansen.

ID
6611

Startdato
22-10-2017

Titel
Historien om Danmark: Velfærd og kold krig

DR´s afsnit om "Velfærd og kold krig" viser den danske vinkel på et udsnit af Danmarkshistorien. Tag
med på søndagsrundvisning på Møntergården og få din fynske vinkel. Vi byder også på en kop kaffe.
Kom med på rundvisning i udstillingen på Møntergården og se den helt særlige genstand, der fik
Odense på landkortet under 2. verdenskrig. Hør også om din by og din ø´s udvikling både under og
efter krigen, da velfærden skabte nye moder, fænomener og forhold, og den kolde krig besatte folk
på både Fyn og i resten af Danmark. Medvirkende: Simon Hansen.
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ID
6613

Startdato
11-11-2017

Titel
Fra den gamle jul til den moderne jul

Kom og få en hyggelig fortælling i børnehøjde om julen gennem tiderne af museets børneformidler.
Når fortællingen er slut, klipper vi julepynt sammen.
Julen, som vi kender den i dag, fik sin oprindelse i 1800-tallet. Siden da er der sket meget med vores
opfattelse af julen, og den er ikke længere kun forbeholdt december måned. For at forstå, hvordan
julen var engang, og hvordan den er i dag, vil museets børneformidler fortælle spændende historier
som julen igennem tiden. Bagefter får I mulighed for at klippe julepynt sammen. Fortællingerne
starter: Kl. 10.30, Kl. 11.30, Kl. 12.30, Kl. 13.30, Kl. 14.30. Tilmelding er ikke nødvendig. Er I mere interesserede i at smage lidt på julen, så er der også råd for det. I snedkerlejligheden fra 1800-tallet
står snedkerfruen nemlig og bager lækre julekager, som I kan få lov at smage.

ID
6614

Startdato
20-10-2017

Titel
Spøgelsesskolen

Når tusmørket sænker sig over Odenses gader, åbner spøgelsesskolen på Møntergården.
Første lektion er med Cuthbert Binns, spøgelseslærer i History of Magic. Han tager dig med på en
spændende og lidt uhyggelig rejse rundt i de gamle gader. Her kommer du til at møde ægte spøgelser, som alle har noget at fortælle. Men pas på! Spøgelserne bliver let forvirrede og vrede, når de
møder unge troldmænd og hekse fra fremtiden. Derfor er du nødt til at sætte dig ind i spøgelsernes
historie og finde ud af, hvordan de døde, og hvilken tid de levede i. Mens børnene får deres første
lektion i spøgelseskundskaber, kan de voksne sidde og få en kop kaffe. Alder: 7-13 år. Hold 1: 17.3018.30, Hold 2: 19.00-20.00, Hold 3: 20.30-21.30.

ID
6615

Startdato
13-10-2017

Titel
Den første Danmarkshistorie udstilles

Odense Bys Museer inviterer til en historisk reception på Møntergården fredag d. 13. oktober
kl. 13-14.30.
Anledningen er ganske ekstraordinær. Det er lykkedes museet i samarbejde med Center for Middelalderlitteratur på SDU at få lov til at låne og udstille den ældste eksisterende kopi af den allerførste
danmarkshistorie: ”Ælnoths Krønike”, forfattet omkring 1100. Et skrift, der ikke tidligere har været
udstillet i Danmark. Program: • Velkomst v. forskningscenterleder Mads Runge, Odense Bys Museer
• Bogen bag særudstillingen ”Knuds Odense – Vikingernes by” v. Mads Runge • Den danske litteraturs oprindelse – i Odense omkring 1100 v. professor Lars Boje Mortensen, Center for Middelalderlitteratur, SDU • Odense og de engelske forbindelser i 1000-tallet v. ph.d. Marie Bønløkke Missuno,
Aarhus Universitet • Fremvisning af Ælnoths krønike i særudstillingen ”Knuds Odense – Vikingernes
by” • Let traktement i foyeren. Alle er velkomne.
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ID
6672

Startdato
01-12-2017

Titel
Historisk julemarked på Møntergården

Julemarkedet er som et eventyr af H.C. Andersen. Her kommer børn og voksne helt tæt på den
ægte julestemning fra 1800-tallet.
Det summer af liv og aktiviteter i de smukke gårdrum, når de forvandles til én stor markedsplads
med handelsfolk i 1800-tals tøj, boder, aktiviteter, musikanter, dukketeater og nisser på spil. H.C.
Andersen Julemarkedet finder sted de to første weekender i december måned. I år har julemarkedet desuden ekstraordinært åbent onsdag den 6. december i forbindelse med fejringen af 150-års
dagen for H.C. Andersens udnævnelse til æresborger i Odense. Traditionen tro har Møntergården
drysset den fineste julestemning ud over den gamle museumsgård med illuminerede træer, historiske kaner, flotte juleneg, fristende misteltene og gammeldags julepynt - ligesom på eventyrdigterens tid. Der bliver masser af julestemning i de historiske omgivelser og masser af spændende
aktiviteter for børnene. Møntergårdens nye børnemuseum byder på de herligste juleaktiviteter for
børn i alderen 4-11 år. Besøg den hyggelige snedkerlejlighed i Børnenes Baggård og mærk julestemningen. I den fine stue pyntes op med julestads, som små og store gæster hjælpes ad med at lave i
det moderne kreaværksted. I køkkenet vil snedkerfruen stå ved det store brændeovnskomfur og
bage de sprødeste brunkager, nøjagtig som oldemor lavede dem. I Histotoriet vises en mini-særudstilling om nisser, og der er også en finurlig skatteleg, hvor børnene skal på en spændende nissejagt.
Inde på selve Møntergården kan børnene gå på historisk helgenjagt, hvor de skal finde Skt. Peters
nøgle, Skt. Olavs økse og mange andre flotte ting. Undervejs får de mere at vide om de katolske helgener og finder måske også ud af, hvem julemanden i virkeligheden er. I Julekonditoriet dufter der
af søde sager, hjemmebag og Møntergårdens berømte julekage. Her kan man varme sig med en
dampende H.C. Andersen Gløgg, som har sin helt egen krydrede og delikate smag. Kandiserede
æbler, brændte mandler og æbleskiver skorter det heller ikke på, og når kulden sætter ind, kan man
varme sig ved bålfadene og kigge på Møntergårdens trængsel og alarm. I Julemarkedets boder kan
du finde gammeldags julepynt, juleknas og fine gaveideer, der er lidt ud over det sædvanlige. Her
kan du købe alt fra glaskunst og kunsthåndværk til huer, vanter og uldsokker. Lørdage og søndage
står kunsthåndværkerne klar ved Møntergårdens store æble med smykker, filt, glas, keramik og som
noget helt nyt: Intarsia. Delikatesser til julebordet som f.eks. den prisbelønnede akvavit fra Aqua
Vitae Sydfyn kan prøvesmages og naturligvis også købes. Og endelig kan man lade julefreden sænke
sig ved et af de mange udendørs borde, der er smukt pyntede med juleroser, hyacinter, grangrene
og Ingrid Marie æbler.

ID
6711

Startdato
29-11-2017

Titel
Pas godt på virksomhedens historie

Hvordan fortælles virksomhedens historie, så den også godtages om 100 år? Det kan man høre
meget mere om til et foredrag på Møntergården onsdag den 29. november kl. 16.30.
I dag er erhvervslivets fortællinger ofte underrepræsenteret i dansk historie. Det vil Odense Bys
Museer nu lave om på. Derfor inviteres til gratis foredrag i samarbejde med Fynsk Erhverv, hvor
erhvervslivet kan blive klogere på, hvordan man bedst fortæller virksomhedens historie. Her vil man
også få at vide, hvilke genstande, man kan aflevere til et museum i historisk øjemed. Oplægsholder
er Joachim Allouche, cand.mag. i historie og samfundsfag med speciale i Odenses erhvervsudvikling.
Professionelt har han beskæftiget sig med undersøgelsen af og formidlingen af Odenses store industrivirksomheder. Foredraget varer til kl. 18.
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ID
6716

Startdato
02-12-2017

Titel
Har du hørt om jule-elverfortællinger?

Nej, vel? Men det kan du høre meget mere om på Julemarkedet i den lille hyggelige træhytte ved
Møntergården.
Her fortæller Fyrtøjet de mest fantastiske jule-elverfortællinger, så børn og barnlige sjæle bliver helt
draget ind og revet med – ja, man får endda lov til selv at digte med, hvis man ikke kan holde sig tilbage. Juleelverfortællinger er en blanding af H.C. Andersens juleeventyr og en smagsprøve på elverkongens univers. Elverpiger, troldgubber og andre overnaturlige væsner indgår i den nye fantasiverden, som Fyrtøjet åbner i maj 2018. Den hedder ”Elverhøj”, og er bygget op omkring Andersens
eventyr af samme navn. Nu kan du allerede møde nogle af de eventyrlige væsner på Julemarkedet.
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2.2. Øvrige aktiviteter
Carl Nielsen Museet
27.01:

Rundvisning

24.03:

Rundvisning

24.03:

Rundvisning

Introduktion til Carl Nielsen og hans sange.
Studerende ved Odense Skuespillerskole v. Ulle Bjørn
Bengtsson.
Introduktion til Carl Nielsen.
0.a + 0.b fra Næsby Skole.
Introduktion til Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen.
Knud Lykke Christensen.

Carl Nielsens Barndomshjem
24.03:

Oplæg

05.04:

Oplæg

09.04:

Foredrag

09.06:
09.06:

Arrangement
Oplæg

01.10:

Oplæg

04.10:

Oplæg og musik

30.10:

Oplæg

31.10:

Oplæg

Introduktion til Carl Nielsens Barndomshjem og udviklingsplaner her.
Faaborg-Midtfyn Kommune og kulturudvalg.
Introduktion til Carl Nielsens Barndomshjem og udviklingsplaner her.
Faaborg-Midtfyn Kommune (lokalråd, Bramstrup m.fl.).
Carl Nielsens sange og salmer.
Årre Kirke.
Carl Nielsens fødselsdag.
Vision for udvikling af Carl Nielsens Barndomshjem.
Carl Nielsens Vennekreds.
Advisory board ved SPROUT i samarbejde med Dansk
Arkitektur Center og Faaborg-Midtfyn Kommune.
Musik med introduktion til tegneaften.
John Themsen.
Advisory board ved SPROUT i samarbejde med Dansk
Arkitektur Center og Faaborg-Midtfyn Kommune.
Advisory board ved SPROUT i samarbejde med Dansk
Arkitektur Center og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den Fynske Landsby
21.02:
06.04:
23.04:
12.08:

Foredrag
Arrangement
Rundvisning
Rundvisning

Landsbyuniversitetet.
DR - Rejs i tid og sted.
Søndagsvandring om forårets traditioner.
Høsten i 1800-tallet.
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04.09:

Rundvisning

24.09:

Offentlig vandring

Æbler og efterår i Den fynske Landsby.
0. klasserne fra Carl Nielsen Skolen.
Fester.

Fyrtøjet
26.04:

Rundvisning

26.04:

Rundvisning

Fyrtøjets formidling med fokus på fortælling.
Fontys Hogescholen, Eindhoven. Pædagogstuderende.
Fyrtøjets formidling.
BIB. Frivilligcenter, Lyngby Taarbæk Kommune.

H.C. Andersens Barndomshjem
15.09:
26.10:

Rundvisning
Rundvisning

Japansk delegation fra NHK-TV.
Delegation fra Kawasaki.

H.C. Andersens Hus
01.03:

Rundvisning

02.03:

Foredrag

02.03:

Oplæg

03.03:
03.03:
03.03:

Miniudstilling
Rundvisning
Foredrag

15.03:

Rundvisning

16.03:

Oplæg

25.03:

Rundvisning

02.04:
09.04:

Arrangement
Rundvisning

Forfatter og producer Henrik Engelbrecht.
DR.
Det ny H.C. Andersens Hus.
Odense Kommune.
Det ny H.C. Andersens Hus – borgermøde.
Odense Kommune.
En fornem donation.
Hr. Dirk Lund fra Berlin.
Det ny H.C. Andersens Hus.
Kina-Alliancen.
Japans ambassadør mr. Toshiro Suzuki med ambassadens 2.
sekretær Ms. Junko Sato.
Det ny H.C. Andersens Hus.
Fynske Planlæggere.
Den forhenværende kinesiske ambassadør Mr. Zhen Jianguo
og Mr. Hu Hongbo (Deputy Head of Mission ved den kinesiske ambassade I København.
H.C. Andersens fødselsdag.
H.C. Andersen og USA.
Ivar Albertsen.
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03.05:

Foredrag

11.05:

Rundvisning

18.05:

Rundvisning

19.05:

Rundvisning

19.05:

Oplæg

19.05:

Besøg

30.05:

Rundvisning

01.06:

Oplæg

01.06:

Oplæg

01.06:

Oplæg

06.06:

Foredrag

09.06:

Oplæg

09.06:

Oplæg

18.07:
11.08:

Rundvisning
Rundvisning

15.08:
15.08:

Miniudstilling
Foredrag

24.08:

Foredrag

03.09:
03.09:
06.09:
07.09:
08.09:

Miniudstilling
Foredrag
Rundvisning
Rundvisning
Rundvisning

Værdierne i det ny H.C. Andersens Hus.
Rotary.
Introduktion til H.C. Andersens liv og eventyr.
Odense Bibliotek.
H.C. Andersen.
Hafnia-skolen.
Introduktion til H.C. Andersens liv og eventyr.
Borgmesterforvaltningen/ Ibsen-biblioteksprojekt.
Indholdet i det ny H.C. Andersens Hus.
Borgmesterforvaltningen / Ibsen-biblioteksprojekt.
Det ny H.C. Andersens Hus - besøg fra Skien, Henrik Ibsen
Museet.
Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen.
Liv & værk med særligt henblik på manuskripterne.
Marco Merola / Odense Bys Museer.
Indholdet i det ny H.C. Andersens Hus: Morgenmøde.
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
H.C. Andersen i undervisningen: Netværksmøde.
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
Det ny H.C. Andersens Hus.
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
Æresborger.
Museumsklubben.
Indholdet i det ny H.C. Andersens Hus: Morgenmøde.
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
Det ny H.C. Andersens Hus.
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
Chungbuk National University, Sydkorea.
Funabashi H.C. Andersen-park, vice-borgmester, general
secretary og prisvinder.
H.C. Andersens billedbog til Marie Henriques.
H.C. Andersens syn på udvikling.
Rotary, Aarup.
Eventyrlige foredrag: "Hvad Fatter gjør..".
H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet / H.C. Andersen Festivals.
H.C. Andersen i rummet.
H.C. Andersen i rummet.
Kristian Hvidt.
Bent Sørensen og frue.
Delegation fra Kina ledet af vice-chairman of Chinese
Writers’ Association.
Den Kinesiske Ambassade.
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12.09:
15.09:
16.09:

Rundvisning
Rundvisning
Foredrag

26.09:

Foredrag

12.10:
26.10:

Rundvisning
Rundvisning

30.10:
31.10:

Rundvisning
Foredrag

04.11:

Foredrag

24.11:

Oplæg

05.12:

Oplæg

The Chinese Vice Minister of Education.
Japansk delegation fra NHK-TV.
Place & Presence in the new Hans Christian Andersen
Museum – Paper.
Art & Presence konference.
Processen omkring det ny H.C. Andersens Hus.
Skien byråd.
Internationale studerende fra Syddansk Universitet.
Delegation fra Kawasaki.
Odense By / Odense Bys Museer.
Olga Dysthe.
At læse verden med Andersen - et bud på en andersensk
metode.
H.C. Andersen Fonden.
The New Hans Christian Andersen Museum.
Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune.
Det ny H.C. Andersens Hus.
Rotary.
Performing Fairytale.
Andersen & Community/ SDU.

Mediemuseet
20.02:

Gæsteforelæsning

20.02:
07.03:

Undervisningslektion
Oplæg / paneldebat

25.04:

Foredrag

25.04:

Foredrag

26.04:

Foredrag

26.04:

Foredrag

Lyd på museer.
Aalborg Universitet.
Lyd på museer.
Aalborg Universitet.
Den hybride (spaltede?) museumsinspektør.
Organisationen Danske Museer.
Parodiske perspektiver: Hvad kan science-fiction og fantasy
fortælle om vores mediekultur?
Højby Skole / Forskningens Døgn.
Hvad kan science-fiction og fantasy fortælle os om vores
mediekultur?
Højby Skole, Odense.
Parodic perspectives: What can science-fiction and fantasy
tell us about our media culture.
EUC Syd, Sønderborg / Forskningens Døgn.
What can science-fiction and fantasy tell us about our
media culture?
EUC Syd, Sønderborg / Forskningens Døgn.
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26.04:

Undervisning

27.04:

Foredrag

27.04:

Foredrag

28.04:

Foredrag

28.04:

Foredrag

31.05:

Undervisning

17.08:

Konferencepræsentation

17.08:

Paneldebat

17.08:

Konferencepræsentation

17.08:

Paneldebat

28.09:

Rundvisning

Åben Skole samarbejde / Det Mediearkæologiske Laboratorium.
Hjalleseskolen.
Parodiske perspektiver: Hvad kan science-fiction og fantasy
fortælle om vores mediekultur?
Handelsgymnasiet, Svendborg / Forskningens Døgn.
Hvad kan science-fiction og fantasy fortælle os om vores
mediekultur?
Svendborg Handelsgymnasium / Forskningens Døgn.
Parodic perspectives: What can science-fiction and fantasy
tell us about our media culture.
Virum Gymnasium / Forskningens Døgn.
What can science-fiction and fantasy tell us about our
media culture?
Virum Gymnasium / Forskningens Døgn.
Åben Skole samarbejde / Det Mediearkæologiske Laboratorium.
Hjalleseskolen.
The legacy of mediatization: Mapping the field of media
museums.
NordMedia 2017, Tampera Finland.
Media as cultural heritage.
NordMedia 2017, Tampera Finland.
Beyond the Museal Aura: Hands-on Engagements with Vintage Media Technologies.
NordMedia 2017, Tampera Finland.
Media as cultural heritage.
NordMedia 2017, Tampera Finland
Media education and learning at the museum.
Højby Skole / Erasmus-besøg.

Møntergården
24.01:

Foredrag

03.02:

Foredrag

20.02:

Foredrag

22.02:

Foredrag

Vikingetiden på Fyn.
OK-klubben Broby.
Metalførende pladser i Odense og omkringliggende sogne.
Centrum.
Hvad sku´ byen hedde?
Middelfart og Omegns Lokalhistoriske Forening.
Rolsted i meget gamle dage.
Rolsted Lokalhistorisk Forening.
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22.02:

Foredrag

23.02:

Foredrag

01.03:

Foredrag

01.03:

Foredrag

02.03:

Foredrag

04.03:

Foredrag

08.03:

Oplæg

09.03:

Bydelsmøde

09.03:

Foredrag

14.03:

Bydelsmøde

20.03:

Foredrag

27.03:

Foredrag

28.03:

Bydelsmøde

03.03:

Foredrag

04.04:
05.04:

Foredrag
Foredrag

06.04:

Foredrag /
udstilling /
TV-fremvisning

Bålets betydning. Ligbrænding i Danmarks oldtid.
Harja.
Sedimentation og sedimenter i geologiske og arkæologiske
kontekster.
Nye arkæologiske undersøgelser på vikingeborgen Nonnebakken.
Folkeuniversitet i Hobro.
Bronzealder i fugleperspektiv. Et fynsk kulturlandskab i
yngre bronzealder.
Museum Sønderjylland.
Den forsvundne karré i hjertet af Odense.
Folkeuniversitetet.
Hvad gaden gemte.
Historisk Samfund for Fyn.
8. marts kvindernes kampdag oplæg om ligestillingsbegrebet.
Dansk Kvindesamfund Odense, Dansk Sygeplejeråd og
Odense Bys Museer.
Bydelsmøde i Hunderup, Munkebjerg, Bymidte.
Odense Kommune.
Arkæologens Odense.
Sct. Albanis Klubben.
Højby, Hjallese, Fangel, Lindved og Skt. Klemens.
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
18 kg jernalderguld. Hvordan skal jernalderens guldskatte
forstås?
Folkeuniversitetet i København (Tåstrup).
Hønen og ægget – eller historien om Odenses Opståen.
Folkeuniversitetet i København (Tåstrup).
Bydelsmøde, Tarup, Åløkke, Paarup, Villestofte.
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
Bebyggelsesmønstre i bronze- og jernalder i Nordjylland og
på Fyn.
Folkeuniversitetet i Høje Taastrup.
Bålets betydning i oldtidens ligbrændingsprocesser.
Bålets betydning. Eksperimentalarkæologi som metode ved
undersøgelsen af forhistoriens ligbrændingspraksis.
Københavns Universitet.
DR forpremiere Bronzealder / Jernalder.
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06.04:

Foredrag

06.04:
06.04:
14.04:
15.04:
15.04:
30.04:
30.04:
30.04:

Foredrag
Udstilling /
Fremvisning
Byvandring
Byvandring
Byvandring
Rundvisning
Rundvisning
Foredrag

01.05:

Foredrag

01.05:

Foredrag

01.05:

Arrangør

03.05:

Foredrag

15.05:

Rundvisning

16.05:

Oplæg

17.05:

Foredrag

17.05:

Foredrag

27.05:
27.-28.05:
07.06:

Foredrag
Foredrag / stand
Foredrag

09.06:
10.06:

Rundvisning /
besøg
Rundvisning

12.06:

Foredrag

A Late Bronze Age – Early Iron Age cultural landscape.
Results of excavations of an area covering 350 ha near
Odense in Denmark.
Lublin, Polen.
Metalaldrene – optakt til Historien om Danmark på DR1.
DR forpremiere Bronzealder/Jernalder.
Knuds Odense - Vikingernes by. Børnebyvandring.
Knuds Odense - Vikingernes by. Børnebyvandring.
Knuds Odense - Vikingernes by. Børnebyvandring.
Fortidsmindedag 2017. Næsbyhoved - et kongeslot.
De "glemte" høje i Staurby Skov, Fortidsmindedag 2017.
Fortidsminde på fortidsminde – Glavendrup-anlægget i 3500
år.
Aktuelle udfordringer i dansk arkæologi.
Museum Sønderjylland.
Detektorfund og danefæ – en stigende arbejdsbyrde på
lokalmuseerne.
Organisationen Danske Museer.
Temamøde om aktuelle udfordringer i dansk arkæologi.
Arrangør Haderslev Museum.
Organisationen Danske Museer.
Forårsstatus fra Odense Bys Museer.
Harja.
Børnemuseet og Møntergården generelt.
Museum Mors.
Imagining the city: urban transformation, identity and place
making.
New archeological investigations at Nonnebakken.
Syddansk Universitet.
Egeskov – historier om en middelalderborg og en indemuret
dame.
Højby Skole / østhuset.
Optakten til Odense – hvad fortæller detektorfundene?
Havnekulturfestival.
Knuds Odense – Vikingernes by. En introduktion til udstillingen & foredragsrækken.
Børnemuseet på Møntergården.
Jernbanemuseet.
Knuds Odense - Vikingernes by.
Retten i Odense.
Nonnebakken som verdensarv. Informationsmøde.
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
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13.06:

Bydelsmøde

19.06:

Foredrag

25.06:

Foredrag /
Rundtur

27.06:

Rundvisning

09.08:
09.08:
16.08:
18.-20.08:
25.08:

Rundvisning
Rundvisning
Rundvisning
Foredrag / stand
Foredrag

25.08:
29.08:

Rundvisning
Bydelsmøde

30.08:
01.09:

Rundvisning /
besøg
Foredrag

02.09:

Co-organizer

07.09:

Foredrag

09.09:
14.09:

20.09:

Rundvisning
Rundvisning /
besøg
Rundvisning /
besøg
Rundvisning

21.09:
26.09:

Foredrag
Foredrag

26.09:

Bydelsmøde

27.09:

Oplæg

20.09:

Bydelsmøde, Dalum, Sanderum, Elmelund.
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
Regional aspects of landscape use and settlement organisation in Denmark in the Late Bronze Age and Early Iron Age.
Edinburgh.
En vandretur på 6000 år gennem et vestfynsk kulturlandskab.
Kaptajn I.P. Jespersens Sundhedsstævne.
Knuds Odense - Vikingernes by / Partnerskabet Fra Gade Til
By.
Knuds Odense, udstilling.
Knuds Odense, udstilling.
Byens Liv, udstilling.
Odense Blomsterfestival.
Knuds Odense – Vikingernes by.
Ansgar Kirke.
Børnemuseet på Møntergården.
Bydelsmøde, Korup, Ejlstrup, Ubberud, Blommenslyst.
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
Børnemuseet på Møntergården.
Sydvestjydske Museer.
An experimental approach to the interpretation of prehistoric cremation(s).
Maastricht. The European Association of Archaeologists.
Urban Encounters Strategies of disseminating complex
research results in the city space.
Maastricht. The European Association of Archaeologists.
Optakten til Odense – hvad fortæller fundene fra Odenses
opland?
Bronzealderens magtcenter ved Voldtofte.
Børnemuseet på Møntergården.
Historisk arkiv Haderslev.
Børnemuseet på Møntergården.
Brandts.
Børnemuseet på Møntergården.
Dragt og tekstil forum.
Forskningen bag ”Knuds Odense – Vikingernes by”.
Da Voldtofte var Verdens centrum.
Beboerforeningen i Strandby.
Næsby.
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
Frivilligmøde for kommende frivillige i Børnenes Baggård.
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27.09:
08.10:

Rundvisning /
Foredrag
Foredrag

12.10:

Foredrag

21.10:

Foredrag

22.10:
31.10:

Foredrag
Foredrag

01.11:

Foredrag

06.-07.11:

Arrangør

15.11:
15.11:

Udstillingsaktivitet
Foredrag

16.11:

Foredrag

22.11:

Foredrag

22.11:

Foredrag

29.11:

Bydelsmøde

06.11:

Foredrag

11.12:
12.12:

Foredrag
Bydelsmøde

Børnemuseet på Møntergården.
Er metaldetektoren Fandens værktøj? – eller er det Guds
gave til arkæologien?
Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer.
Knuds Odense – Vikingernes by.
FOF Odense.
Fotoregistrering og dokumentation af arkæologiske genstande i forbindelse med DIME-databasen.
Harja / Århus Universitet.
Nonnebakken.
Bålets betydning – om ligbrænding i Danmarks oldtid.
Ringe Bibliotek. Forfatterforeningen, Fagbogens dag.
Efterårsstatus fra Odense Bys Museer.
Arkæologiens Hus / Harja.
Life and cult of Canute the Holy - the first royal saint of
Denmark. Interdisciplinary research seminar in Odense.
CENTRUM / Syddansk Universitet.
Helgenskattejagt.
Præsentation af Organisationen Danske Museers arkæologiske udvalg.
Organisationen Danske Museer.
Rynkeby Re-visited.
Organisationen Danske Museer.
Bisper og borgere i middelalderens Odense.
Folkeuniversitetet Aalborg.
Da Rynkeby blev til - en historie om de ældste fynske landsbyer.
Midtfyns husflid.
Bydelsmøde, Stige, Lumby, Anderup, Søhus, Stige Ø.
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
The Archaeological Sources on the Killing of Canute.
Centrum.
Høje i lange linjer.
Skibhuskvarteret.
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.
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Odense Bys Museer
16.01:

Oplæg

18.01:

Konferencepræsentation

07.02:

Foredrag

06.03:

Foredrag

07.03:

Konferencepræsentation

09.03:

Oplæg

28.03:

Foredrag

28.03:

Oplæg

07.04:

Konferencepræsentation

24.04:

Foredrag

25.04:

Foredrag

10.05:

Ekstern underviser

29.05:

Foredrag

30.05:

Foredrag

08.06:

Foredrag

13.06:

Oplæg

27.06:
28.06:
08.08:

Byvandring
Byvandring
Byvandring

Organisationsforandring.
Museum Sønderjylland.
Resource networks – Tracing the trigger for societal change
through food and artefact networks in Medieval Odense.
UrbNet.
Udvandringen til Amerika.
Foreningen Norden, Ringe.
Udvandringen til Amerika.
Nordfyns Højskole.
Materialiserede Netværk – Om at spore kilden til samfundsmæssige forandringer gennem handelsnetværk i middelalderens Odense.
Handel og Vandel – Dansk hollandske kontakter i 16001700-tallet.
Munkebjerg, Bymidte, Hunderup.
Bydelsmøde.
De fynske landsbyer.
Beboerhuset, Rødegårdsvej 114.
Tarup, Paarup, Åløkke og Villestofte.
Bydelsmøde nr. 2.
Thomas B. Thriges Gade udgravningerne – resultater og
perspektiver.
Middelalderarkæologisk Forum.
Udvandringen til Amerika.
Foreningen Norden Langeskov.
By- og bygningsbevaring.
Odense Byforening.
Undervisning i Arkæologisk feltkonservering.
Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.
H.C. Andersen som billedkunstner.
Bruun-Rasmussen.
Den genfundne karré i Knuds by – middelalderens Odense.
Folkeuniversitet.
H.C. Andersen og det 19. århundrede.
H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet.
Sanderum, Dalum, Elmelund.
Bydelsmøde.
Knuds Odense – Vikingernes by. 80 delt.
Knuds Odense - Barselsforældre. 6 delt.
Knuds Odense.
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26.08:

Udstillingstekster

30.08:

Bustur

30.08:

Konferencepræsentation

01.09:

Foredrag

11.09:

Oplæg

11.-15.09:

Ekstern underviser

15.09:

Oplæg

20.09:

Foredrag

21.09:

Foredrag

05.10:
07.10:

Foredrag /
åbningstale
Foredrag

26.10:
01.11:

Byvandring
Foredrag

08.11:

Foredrag

29.11:

Oplæg

12.12:

Oplæg

14.12:

Konferencepræsentation

19.12:

Oplæg

-

Arrangement

Fortiden Fremkaldt - Det Mobile Museum.
Urbaniseringens Møder og Mennesker - Københavns
Museum.
Nordfyns kulturmiljøer.
Nordfyns kommunalbestyrelse.
Urban encounters – the materiality of meetings in pre- and
early modern town. Session #317 at the 23nd Annual Meeting of the EAA.
European Association of Archaeologists.
Odenses infrastruktur, miljø, resurser.
Syddansk Universitet.
Fraugde, Tornbjerg og Holluf Pile.
Bydelsmøde.
Undervisning i Arkæologisk feltkonservering.
Konservatorskolen, KADK.
H.C. Andersen og Kina-turisme.
Erhvervsministeriet.
Den Fynske Landsby og de fynske landsbyer.
Munkebjerg Kirke.
Fra skandinavisk immigrant til amerikaner.
Dansk Canadisk-Amerikansk forening.
Åbning af udstilling af kinesiske papirklip i rådhussalen.
Lines in the landscape – A way of communication in the
Pre Roman Iron Age.
Vesthimmerlands Museum.
Delegation fra Kawasaki
Fra dansk immigrant til amerikaner.
Formiddagshøjskolen Faaborg.
Den genfundne karré i Knuds by – middelalderens Odense.
Folkeuniversitet.
Stige, Lumby, Anderup, Søhus, Stige Ø.
Bydelsmøde.
Skibhuskvarteret, Skibhusene, Vollsmose.
Bydelsmøde.
An Urban way of life - how to approach the study of networks, practices, and identities in medieval Odense, Denmark.
Kiel Universitet.
Arkæologi i planlægningen.
Økonomi og Effekt, By- og Kulturforvaltningen,
Odense Kommune.
Læring på Møntergården. Odense Kommunes lærere.
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3. Regnskab
Regnskab 2017 Odense Bys Museer
Udgifter
Indtægter
Statsrefusion
Netto

82.776.739
-46.488.760
-4.798.340
31.489.639

REGNSKAB FORDELING:
DRIFTSUDVIKLING 2017
Fast løn, udg.
Flex løn, udg.
Flex løn, indt.
Telefongodtgørelse, udg.
Beklædning, udg.
Personaleaktiviteter / velfærd, udg.
Personaleaktiviteter / velfærd, indt.
Personaleaktiviteter / Drift, udg.
Uddannelse / konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation Driftsudvikling, udg.
Møder, rejser, repræsentation OBM, udg.
Møder, rejser, repræsentation, OBM indt.
Fast ejendom, udg.
Fast ejendom, indt.
Forsikringer, udg.
Biler, udg.
Biler, indt.
Friluftsscenen, udg.
Friluftsscenen, indt.
Telefonforbindelser, udg.
Kontorhold, udg.
Kontorhold, indt.
Kontormaskiner og inventar, udg.
IT-drift samt IT og AV i udstillinger, udg.
APV, udg.
APV, indt.
Andre udgifter
Andre indtægter
Afledt drift, refusionsarkæologi, indt.
Rettigheder, udg.
Rettigheder, indt.
Fordelingspuljen
Markedsføring, udg.

2017
3.688.336
311.820
-48.724
2.304
13.780
103.485
-7.125
7.130
13.673
10.830
157.261
-5.756
1.858.490
-1.403.285
206.423
286.759
-12.500
112.939
-388.139
44.718
197.643
-38.265
88.695
135.713
42.445
-12.320
923.835
-251.465
-273.945
36.673
-646
-636.433
961.481
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Markedsføring, indt.
Projekt Møntergården - afledte udgifter
Projekt Eventyret i papir, udg.
Projekt Dit Historiske Atlas, udg.
Projekt Website H.C. Andersen, udg.
Projekt Haveomlægning H.C. Andersens Barndomshjem, udg.
Projekt Internationale H.C. Andersen-udstillinger, udg.
Projekt Internationale H.C. Andersen-udstillinger, indt.
Projekt Danskere i Amerika, udg.
Projekt Formidling af Det Nye H.C. Andersens Hus, udg.
Projekt Nye udstillinger i H.C. Andersens Barndomshjem, udg.
Projekt H.C. Andersen-museet Claus Berg Gade, udg.
Projekt Carl Nielsen udstilling, indt.
Ledelse og adm., løn udg.
Ledelse og adm., løn indt.
Ledelse og adm., uddannelse, udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i Danmark, udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i udland, udg.
I alt udgifter
I alt indtægter
Drift netto

Formidling & satsninger 2017
Fast løn, udg.
Fast løn, indt.
Fleksjob, udg.
Fleksjob, refusion
Kørselsgodtgørelse, udg.
Beklædning, udg.
Personaleaktiviteter, udg.
Uddannelse / konferencer, udg.
Uddannelse / konferencer, indt.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Møder, rejser, repræsentation, indt.
Ejendomme, vedligehold Den Fynske Landsby, udg.
Kontorhold, udg.
Formidling, udg.
Formidling, indt.
Formidling, momsregistreret virksomhed, indt.
Andre udg.
Andre indt.
Børn og unge, udg.
Børn og unge, indt.
Landbrug og dyrehold, udg.
Landbrug og dyrehold, indt.
Projekt Kulturhistorisk udstilling Møntergården, udg.

-161.263
250.000
154.499
1.944
32.929
24.307
4.138.512
-4.268.311
33.868
-64.462
132.987
4.865.056
-1.500.000
3.280.453
-289.495
5.795
23.149
281
21.447.317
-8.661.239
12.786.078

9.589.699
-984.834
1.051.791
-843.952
2.298
43.949
14.387
88.526
-4.000
40.817
-4.276
500.044
1.716
989.806
-156.317
-6.540
7.000
-7.000
696.283
-807.540
158.998
-27.520
99.594
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Projekt Kulturhistorisk udstilling Møntergården, indt.
Projekt H.C. Andersen-Eventyrrum, udg.
Projekt Møntergården fase II, udg.
Projekt H.C. Andersens Eventyrhus, udg.
Projekt H.C. Andersens Eventyrhus, indt.
Projekt I H.C. Andersens Fodspor, udg.
Projekt H.C. Andersen Festivals, udg.
Projekt H.C. Andersen Festivals, indt.
Projekt Børnenes Landsby, udg.
Projekt Børnenes Landsby, indt.
Projekt Børnenes By, udg.
Projekt Børnenes By, indt.
Projekt Knuds By, udg.
Projekt Knuds By, indt.
Projekt Pernille Lykkes Boder, udg.
Projekt Fortidsvisioner, udg.
Projekt Fortidsvisioner, indt.
Projekt H.C. Andersen i undervisningen, udg.
Projekt H.C. Andersen i undervisningen, indt.
Projekt Japan-kostumer, udg.
Projekt Japan-kostumer, indt.
Projekt Elverhøj, udg.
Projekt Opfølgning Børnenes Museum, udg.
Projekt Byrumsanalyse, udg.
Projekt Byrumsanalyse, indt.
Tilskud fra Kulturregion Fyn, indt.
Ledelse og adm., løn udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i Danmark, udg.
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto

Publikum 2017
Fast løn, udg.
Fast løn, indt.
Løst løn, indt.
Løn fleksjob, udg.
Løn fleksjobrefusion
Vagtplaner, udg.
Vagtplaner, indt.
Beklædning, udg.
Personaleaktiviteter, udg.
Uddannelse / konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Formidlingsrammen, udg.
Formidlingsrammen, indt.

-75.000
49.020
388
2.179
-5.680
13.400
292.321
-323.400
103.259
-121.500
4.439.457
-2.535.157
813.409
-672.708
1.022
238.436
-380.000
142.082
-209.000
181.881
-259.800
55.252
-1.336
356.025
-356.025
-382.285
763.075
5.037
20.741.151
-8.163.871
12.577.281

2017
1.460.641
-7.700
-11.634
208.392
-101.773
6.447.111
-89.025
16.357
12.782
15.723
26.625
480.231
-522.803
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Museumsklubben, udg.
Museumsklubben, indt.
Andre udg.
Salgsvirksomhed, udg.
Salgsvirksomhed, indt.
Entré, udg.
Entré, indt.
Forlagsvirksomhed, udg.
Forlagsvirksomhed, indt.
Kassemellemregning (herunder kreditkortgebyrer), udg.
Kassemellemregning (herunder kreditkortgebyrer), indt.
Merindtjening, udlejning, udg.
Merindtjening, udlejning, indt.
Ledelse og adm., løn udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i Danmark, udg.
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto

Kulturarv 2017
Fast løn, udg.
Fast løn, indt.
Fleksjob, udg.
Fleksjob, refusion
Kørselsgodtgørelse, udg.
Beklædning, udg.
Personaleaktiviteter, udg.
Uddannelse / konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Møder, rejser, repræsentation, indt.
Bevaring, udg.
Bevaring, indt.
Kontorhold, udg.
Samlinger, bibliotek samt regin, udg.
Arkæologiske undersøgelser, udg.
Historiske undersøgelser, udg.
Historiske undersøgelser, indt.
Fredede fortidsminder, udg.
Fredede fortidsminder, indt.
Kulturarvsopgaver for kommuner, indt.
Formidling, momsregistreret virksomhed, udg.
Formidling, momsregistreret virksomhed, indt.
Andre udgifter
Andre indtægter
Erhvervelser, udg.
Erhvervelser, indt.

213.212
-354.618
26.597
1.603.498
-2.627.184
50.122
-9.385.180
165.607
-229.091
9.226.488
-9.088.495
27.641
-93.652
654.131
991
11.547.653
-13.422.660
-1.875.007

2.017
9.259.150
-962.203
1.614.277
-1.347.431
1.899
23.967
8.950
64.560
47.909
-16.699
-113.134
-60.883
2.824
12.096
20.000
34.330
-17.300
78.211
-162.051
-150.000
-525
-32.993
68
-1.902
30.906
-12.500
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Projekt: Centrality and growth on Funen, udg.
Landsbypuljen, udg.
Projekt Historiske Tapeter I, udg.
Projekt Historiske Tapeter I, indt.
Projekt Lindø-publikation, udg.
Projekt Odenses mentale geografier, udg.
Projekt Odenses opstående, udg.
Projekt Konservering af tøndebånd
Projekt Urbanisering møder mennesker, udg.
Projekt Urbanisering møder mennesker, indt.
Projekt Ord og Billeder, udg.
Projekt Formidling af Th. B. Thrige og hans virksomhed, udg.
Projekt Formidling af Th. B. Thrige og hans virksomhed, indt.
Projekt From Central Space to Urban Place, udg.
Projekt From Central Space to Urban Place, indt.
Projekt Den teknologiske udvikling i virksomheden Th. B. Thrige, udg.
Projekt Den teknologiske udvikling i virksomheden Th. B. Thrige, indt.
Projekt Knud den Hellige, seminar, udg.
Projekt Knud den Hellige, seminar, indt.
Projekt TV-2 et nationalt medie i provinsen, udg.
Projekt TV-2 et nationalt medie i provinsen, indt.
Projekt Industri i det 21. århundrede, udg.
Projekt Artsidentifikation af læder
Projekt Mannitol, udg.
Projekt Historiske Tapeter II, udg.
Projekt Konservering THT, udg.
Venneforeningen Mediemuseet, indt.
Tilskud til Mediemuseet
Ledelse og adm., løn udg.
Ledelse og adm., løn indt.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i Danmark, udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i Danmark, indt.
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto

Arkæologisk udgravningsvirksomhed 2017
Fast løn, udg.
Løst løn, udg.
Løst løn, indt.
Kørselsgodtgørelse, udg.
Beklædning, udg.
Uddannelse / konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Møder, rejser, repræsentation, indt.
Arkæologiske undersøgelser med ref, udg.

31.209
218
99.737
-99.737
88.747
210.997
323.285
12.256
551.778
-273.293
65.169
90.718
-190.000
1.074.876
-1.340.850
141.630
-148.000
55.079
-55.578
172.485
-288.000
262
8.623
2.427
59.591
-598.111
-19.745
-50.000
716.334
-155.861
43.967
-40.000
14.175.881
-5.364.141
8.811.740

2017
997.854
5.997.623
-436.796
303
14.900
32.793
30.679
-1.290
5.168.219
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Arkæologiske undersøgelser med ref, indt.
Analyser, udg.
Udgifter til elektronisk udstyr, udg.
Øvrige udgifter og indtægter, udg.
Øvrige udgifter og indtægter, indt.
Arkæologiske undersøgelser med købsmoms, udg.
Arkæologiske undersøgelser med købsmoms, indt.
Afledte driftsudgifter
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto

-7.405.399
-14.892
75.127
159.559
-12.844
1.802.416
-3.020.521
600.156
14.864.737
-10.876.850
3.987.887
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4. Nøgletal
4.1. Besøgstal
4.1.1. Museer
Besøgstal for 2017
Opgørelse over antal brugere, der besøgte museet eller deltog i arrangementer:
H.C. Andersen-museerne
Carl Nielsen-museerne
Den Fynske Landsby + koncerter

134.753
2.403
113.454

Møntergården + rundvisninger

93.145

Fyrtøjet

21.158

Mediemuseet

26.347

Thriges Kraftcentral
Total

283
391.543

I Møntergårdens tal indgår 2470, som er det antal personer, der har deltaget i diverse aktiviteter
uden for museerne.
Tallene for 2017 er lavere end 2016-tallene for H.C. Andersens Hus og Fyrtøjet, da disse museer var
lukket i november og december grundet forestående opførelse af nyt H.C. Andersen museum.
Ligeledes lukkede Carl Nielsen Museet i foråret.

4.1.2. Digitalt
Besøg på museum.odense.dk

334.976

Visninger på Youtube

98.273

Følgere på Facebook

12.379

Følgere på Twitter
Følgere på Instagram

822
1388
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4.1.3. Undervisning
Bookede rundvisninger og forløb.
Ved Odense Bys Museer har der i alt været 592 rundvisninger eller forløb for eksterne gæster i 2017
(heraf 495 forløb for skoler, daginstitutioner, ungdomsuddannelser og andre uddannelser):
Museum

Antal rundvisninger /
forløb

Carl Nielsens Barndomshjem

Antal deltagere

5

255

Den Fynske Landsby

112

2936

Fyrtøjet

124

3013

1

12

204

5246

Mediemuseet

41

1186

Møntergården

99

2175

6

102

592

14925

H.C. Andersens Barndomshjem
H.C. Andersens Hus

Thriges Kraftcentral
Total

Vejledningsforløb
(Jens Toftgaard, Niels Bjørn Friis og Ane Grum-Schwensen)
Forår
H.C. Andersens klip –
Cand.it. Designskolen i Kolding (1 elev)
tilgængeliggørelse
(Mette Vedel Kiilerich og Frederikke Schødts)
Forår
H.C. Andersen i undervisningen

(Lise Kapper)
Uge 26
Museet som læringsmiddel

15.12.16

Museet som læringsmiddel

Lærerstuderende University College Lillebælt
(17 elever)

Sammen om historien - efteruddannelse ved
University College Lillebælt / Historielab
(5 elever)
Sammen om historien - efteruddannelse ved
University College Lillebælt / Historielab
(3 elever)
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4.1.4. Arrangementer
Antal arrangementer afviklet på museets adresser:
Fyrtøjets tilbud
(ikke bookede forløb og ikke undervisningsforløb)
Annoncerede aktiviteter
Øvrige aktiviteter
(heraf 8 undervisningsrelaterede)
Bookede rundvisninger og forløb
(heraf 495 undervisningsrelaterede)
Total

428
164
83
592
1267

Antal arrangementer afviklet andre steder end på museets adresser:
Annoncerede aktiviteter
Øvrige aktiviteter
(heraf 30 undervisningsrelaterede)

24
131

Total

155

4.2. Åbningstimer
Antal annoncerede åbningstimer efter kl. 16.00
Antal annoncerede åbningstimer i weekends før kl. 16.00

780
3358

Carl Nielsen Museet, H.C. Andersens Hus og Fyrtøjet var nedlukket i en del af 2017, hvorfor der ift.
tallene for 2016 ses en nedgang i antal åbningstimer.
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4.3. Henvendelser
4.3.1. Servicehenvendelser
Servicesekretariatet har behandlet 18.488 henvendelser i løbet af året, opgjort på henvendelser på
telefon, mail samt personlige henvendelser.
Henvendelserne er af vidt forskellig karakter og varighed, nogle er ganske korte og drejer sig blot
om man ”må tage sin hund med i Den Fynske Landsby”, andre er komplekse og kræver mere kommunikation. Dette er især gældende ved booking af besøg på vore museer, hvad enten det er en
turistgruppe eller en skole, der ønsker at booke omvisning eller lignende, eller et firma der ønsker at
anvende vore mødefaciliteter.
Ovennævnte tal dækker kun eksterne henvendelser, hvis der medregnes interne henvendelser vil
tallet være omkring 50.000.

4.3.2. Faglige henvendelser
Kulturarv
Fagområdet Arkæologi har i 2017 gennemgået mere end 8500 byggesager, landzonetilladelser,
lokalplaner mm. fra Odense, Nordfyns, Middelfart og Assens kommuner. Heraf 90 sager, hvor der er
udarbejdet egentlige udtalelser, budgetter og øvrige korrespondancer til offentlige og private aktører, primært i forbindelse med forundersøgelser og undersøgelser, jf. Museumslovens kap.8. Der
foruden har Arkæologi modtaget ca. 70 forespørgsler vedr. vores samlinger, som har krævet opfølgende arbejde i større omfang, f.eks. i form af undersøgelser i arkiv eller samlinger. 14 af disse omfatter prøveudtagning fra den arkæologiske samling med henblik på analyser, hvis formål rækker fra
undersøgelse af knoglegenstandes proteinindhold over proveniensbestemmelse til datering. Ca. 50
forespørgsler vedrørte f.eks. spørgsmål om udlån af genstande eller adgang til samlinger og arkiv i
forbindelse med konkrete forskningsprojekter. 3 forespørgsler kom fra studerende, der efterspurgte
oplysninger til universitetsopgaver eller -afhandlinger. En række af forespørgslerne kommer fra
udenlandske forskere.
Fagområdet Historie har i 2017 gennemset ca. 7000 bygge-, plan- og andre sager fra Odense – og
Nordfyns Kommune. Ca. 100 sager har medført arkivalsk undersøgelse og ca. 25 har givet anledning
til henvendelser til de respektive kommuner. Nogle få medførte mere omfattende faglige udredninger. Historie har medvirket i en række kommuneplanopgaver fra lokalplaner til bydelsbeskrivelser
og navngivning af bydele.
I Historie skønnes det, at hver inspektør i gennemsnit modtager to faglige henvendelser pr. arbejdsdag, året rundt, dvs. ca. 2800 om året.
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Fagområdet H.C. Andersen modtager i gennemsnit 4-5 eksterne henvendelser/dag/medarbejder via
e-mail, og dermed har enhedens medarbejdere modtaget ca. 3.000 eksterne elektroniske henvendelser i 2017. Hertil kommer telefoniske henvendelser samt henvendelser pr. post.

Formidling & satsninger
H.C. Andersens Hus og Barndomshjem
Ca. 70 henvendelser. Henvendelserne har i overvejende grad drejet sig om ønsker om udstillingseller formidlingssamarbejder. Offentliggørelsen af planerne for og finansieringen af det nye
H.C. Andersens Hus har medført en del sådanne. Herudover henvender borgere sig løbende med
spørgsmål og kommentarer til såvel udstilling og formidling i H.C. Andersens Hus og Barndomshjem
som til Andersens liv og kunst.
Møntergården
Ca. 45 henvendelser hen over året hhv. inden for viden om formidling, udstillingsdesign og idéer tilbud om ydelser, udlån af rekvisitter og tilbud om rekvisitter til formidling - mulighed for samarbejde og / eller jobs samt besøg.
Den Fynske Landsby
Ca. 30 faglige henvendelser, primært om genstande til Den Fynske Landsby, efterlysning af viden om
tro, skikke og traditioner i 1800-tallets bondesamfund, efterlysning af viden om 1800-tallets
historie / landbygninger / specifikke genstande på museet.
Endvidere ca. 130 faglige henvendelser fra eksterne brugere af Den Fynske Landsby (f.eks. vedr.
filmoptagelser, skoleudflugter, firmaudflugter, opgaveskrivning), henvendelser fra jobkonsulenter
mv. samt henvendelser vedr. indlevering af rekvisitter og frivilligt arbejde.
Fyrtøjet
Ca. 20 faglige henvendelser, der knytter sig til ønsker om rundvisning eller samarbejde med varierende fagspecifikt indhold.
Ca. 10 henvendelser vedr. lukning af Fyrtøjet herunder forespørgsel om overtagelse af effekter samt
indbo. Herunder også 1 donation af arkivmateriale vedr. Fyrtøjets tidlige historie.
Ca. 5 henvendelser vedr. hvorvidt Fyrtøjet kunne indgå i et samarbejde ift. optræden med fortælling.
Ca. 10 henvendelser til Internationale Fortælledage. Henvendelserne går på ønske om sparring og
opbygning af lignede festival i Europa, forslag fra europæiske fortællesammenslutninger om i fællesskab at fremme synlighed om fortællekunsten, ønske om deltagelse i Internationale Fortælledage
samt andre forslag om samarbejde og netværk.
Mediemuseet
Ca. 25 henvendelser i form af faglige forespørgsler, udstillingsforslag, forslag til samarbejdsprojekter
samt undervisningsrelaterede spørgsmål.
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4.4. Udgivelser / publikationer
4.4.1. Forlag
Udgivelser fra Forlaget Odense Bys Museer 2017:
Udgivet 30.01:
Titel: Museumsleder, forsker og netværksskaber Torben Grøngaard Jeppesen 40 år ved Odense Bys
Museer.
Forfattere: Odense Bys Museers chefgruppe, Asger Lorentzen, Henrik Lübker, Jens Toftgaard, Dorte
Gramtorp, Flemming Steen Nielsen, Karsten Kjer Michaelsen, Anders Myrtue, Lise Gerda Knudsen
og Jesper Hansen, Johannes Nørgaard Frandsen, Jacob Jørgensen, Henrik Poulsen, Junko Hosoya,
Søren Møller, Villy Petersen, Henrik Harnow, Steen Ousager, Eva Therkelsen og John Mark Nielsen.
Redaktion: Hanne Plechinger, Asger Lorentzen, Jens Toftgaard og Merete Schultz.
Udgivet 01.04:
Titel: Odense Bys Museer 2017.
Forfattere: Torben Grøngaard Jeppesen, Mette Stauersbøl Mogensen, Mette Vedel Kiilerich, Mads
Runge, Dyveke Skov Larsen, Jan Bo Jensen, Mogens Bo Henriksen, Jesper Hansen, Jakob Bonde,
Jesper Hansen, Henrik Lübker, Ejnar Stig Askgaard, Lise Marie Nedergaard, Lise Kapper og Christian
Hviid Mortensen. Redaktion: Asger Lorentzen, Jens Toftgaard og Merete Schultz.
Udgivet 01.05:
Titel: KNUD - konge, helgen, myte.
Forfatter: Karsten Kjer Michaelsen.
Udgivet 01.07:
Titel: Den lille havfrue.
Redaktion: Merete Schultz.
Udgivet 13.10:
Titel: Knuds Odense – vikingernes by.
Forfattere: Mads Runge, Jesper Hansen, Mikael Manøe Bjerregaard, Mogens Bo Henriksen, Karsten
Kjer Michaelsen, Anne Hedeager Krag, Marie Bønløkke Missuno, Jakob Tue Christensen, Lisbeth
Imer, Maria Lauridsen, Klaus Risskov Pedersen, Kirstine Haase, Anne Eg Larsen, Peter Mose Jensen,
Susanne Østergaard, Jannie Amsgaard Ebsen og Jens Gregers Aagaard.
Redaktion: Mads Runge og Jesper Hansen.
Udgivet 06.11:
Titel: At være i centrum - højstatusbegravelser fra udvalgte centre 950-1450.
Forfattere: Jakob Tue Christensen, Jesper Hansen, Mikael Manøe Bjerregaard, Anne Pedersen,
Michael H. Gelting, Birgitte Bøggild Johannsen og Tine Kondrup.
Redaktion: Michael Manøe Bjerregaard og Mads Runge.
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Udgivet 01.12:
Titel: KNUD - konge, helgen, myte - Elevbog 7.-9. klasse.
Forfatter: Dennis Hornhave Jacobsen og Marie Louise Johansen.
Redaktion: Mette Stauersbøl Mogensen og Frederikke Schødts.
Titel: KNUD - konge, helgen, myte – Lærervejledning.
Forfatter: Dennis Hornhave Jacobsen og Marie Louise Johansen.
Redaktion: Mette Stauersbøl Mogensen og Frederikke Schødts.
Udgivet 15.12:
Titel: Odense Bys Museer 2018 - organisation og strategier.
Redaktion: Tina Damgaard Hagenberg.

4.4.2. Forskning
De forskende medarbejdere ved Odense Bys Museer publicerede i alt 10 fagfællebedømte tidsskriftartikler og antologibidrag, samt en monografi som del af en doktordisputats.
De 10 artikler og antologibidrag fordelte sig med 4 inden for arkæologi, 1 inden for H.C. Andersen, 5
inden for nyere tids kulturhistorie.
Tidsskriftsartikler og antologibidrag (fagfællebedømte)
Ane Grum-Schwensen 2017, ”Kompositionens kompleksitet i H.C. Andersens "Iisjomfruen"”. I Ane
Grum-Schwensen, Torsten Bøgh Thomsen & Jacob Bøggild (red), Det frosne spejl - læsninger af H.C.
Andersens "Iisjomfruen", Syddansk Universitetsforlag, s. 105-122.
Christian Hviid Mortensen 2017, ”Beyond the heroics of gonzo-journalism in Transmetropolitan”. I
Graham J. Murphy & Lars Schmeink (red), Cyberpunk and Visual Culture, Routledge [niv. 2], London.
Christian Hviid Mortensen 2017, ”The legacy of mediatization: When media became cultural heritage”. I Stig Hjarvard, Göran Bolin, Andreas Hepp & Olivier Driessens (red), Dynamics of Mediatization: Institutional change and Everyday Transformations in a Digital Age, Palgrave Macmillan [niv.
2], Basingstoke.
Christian Hviid Mortensen, Ditte Laursen, Anne Olesen & Kim Christian Schrøder 2017, ”‘I ♥ Skagens
Museum’: Patterns of Interaction in the Institutional Facebook Communication of Museums”.
Museum & Society, 15.
Christian Hviid Mortensen, Kirsten Drotner & Line Vestergaard Knudsen 2017, ”Young people’s own
museum views”. Museum Management and Curatorship [niv. 2], 32 (4), s. 1-17.
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Jakob Tue Christensen & Jesper Hansen 2017, ”Graven og manden i domkirken Skt. Albani Odense en kilde til overleveringen af 1000-tallets bispehistorie”. I Mikael Manøe Bjerregaard & Mads Runge
(red), At være i centrum. Magt og minde – højstatusbegravelser i udvalgte centre 950-1450. Kulturhistoriske studier i centralitet 1, s. 10-27.
Jens Toftgaard 2017, ”Går og ser på vinduer. Vinduesudstillinger og det moderne forbrug i de danske byer 1870-1940”. I Mikkel Thelle, Kristoffer Jensen & Kasper H. Andersen (red), Forbrugets kulturhistorie. Butik, by og forbrugere efter 1660, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, s. 167-202.
Jesper Hansen, Frei, Karin Magarita, Hans Christian Petersen, Patrice Courtaud, Anne-Marie Tillier,
Anders Fischer & Morten E. Allentoft 2017, ”The Maglemosian skeleton from Koelbjerg, Denmark
revisited: Identifying sex and provenance”. Danish Journal of Archaeology [niv. 2], 6, s. 50-66.
M.B. Henriksen og X. Pauli Jensen 2017, ”Size doesn’t matter – the small weapon deposit from Villestofte, Denmark”. I B.V. Eriksen, A. Abegg-Wigg, R. Bleile & U. Ickerodt (Hrsg.): Interaktion ohne
Grenzen. Beispiele archäologischer Forschungen am Beginn des 21. Jahrhunderts, 1, Schleswig,
s. 199-207.
Mikael Manøe Bjerregaard 2017, ”Nadversættet fra bispegraven i Odense Sankt Albani Kirke”.
I Mikael Manøe Bjerregaard & Mads Runge (red), At være i centrum. Magt og minde – højstatusbegravelser i udvalgte centre 950-1450. Kulturhistoriske studier i centralitet 1, s. 28-43.
Ph.d.-afhandlinger og monografier
Torben Grøngaard Jeppesen 2017, Fra skandinavisk immigrant til amerikaner. Teori og empiri om
assimileringen i det amerikanske samfund, Syddansk Universitetsforlag. (Del af doktordisputats).

4.4.3. Undervisning
Titel: KNUD - konge, helgen, myte - Elevbog 7.-9. klasse.
Forfattere: Dennis Hornhave Jacobsen og Marie Louise Johansen.
Redaktion: Mette Stauersbøl Mogensen og Frederikke Schødts.
Titel: KNUD - konge, helgen, myte – Lærervejledning.
Forfattere: Dennis Hornhave Jacobsen og Marie Louise Johansen.
Redaktion: Mette Stauersbøl Mogensen og Frederikke Schødts.
Titel: Vores H.C. Andersen – lærerbog.
Forfattere: Mette Vedel Kiilerich og Frederikke Schødts.
Titel: Vores H.C. Andersen – elevbog.
Forfattere: Mette Vedel Kiilerich og Frederikke Schødts.
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4.4.4. Øvrige artikler og publikationer
(Anders Myrtue)
Artikel:

Nye bygninger på de fynske gårde i 1800-tallet til bogen:
Museumsleder, forsker og netværksskaber Torben Grøngaard Jeppesen 40 år ved
Odense Bys Museer.
Forlaget Odense Bys Museer.

Planche:

Langesø Mølle, Gyldensteen.
Aage V. Jensens Naturfond.

(Asger Halling Lorentzen, Henrik Lübker)
Artikel:

Det nye H.C. Andersens Hus - fra tanke til virkelighed til bogen:
Museumsleder, forsker og netværksskaber Torben Grøngaard Jeppesen 40 år ved
Odense Bys Museer.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Christian Hviid Mortensen, Lise Kapper)
Artikel:

Da medierne blev kulturarv til årbogen Odense Bys Museer 2017.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Dyveke Skov Larsen, Jan Bo Jensen)
Artikel:

Fra brænderi til børnemuseum - historien fra en 200 år gammel bebyggelse på Møntergården til årbogen Odense Bys Museer 2017.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Ejnar Stig Askgaard)
Artikel:

Interview med Jacob Jørgensen til bogen:
Museumsleder, forsker og netværksskaber Torben Grøngaard Jeppesen 40 år ved
Odense Bys Museer.
Forlaget Odense Bys Museer.

Artikel:

Æresborger til årbogen Odense Bys Museer 2017.
Forlaget Odense Bys Museer.

Artikel:

Efterord til Den lille Havfrue med illustrationer af Claus Bekker-Olsen.
Forlaget Odense Bys Museer.
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Artikel:

Tre eventyrfragmenter fra 1869.
Anderseniana 2017.

(Ellen Warring, Michael Borre Lundø)
Artikel:

Fortidsminderne og hvordan vi passer på dem.
Fynboer og Arkæologi, nr. 2, august 2017.

(Henrik Lübker)
Artikel:

The Delicacy of Light - a conversation with Kengo Kuma and Yuki Ikeguchi til bogen:
Museumsleder, forsker og netværksskaber Torben Grøngaard Jeppesen 40 år ved
Odense Bys Museer.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Jannie Amsgaard Ebsen, C. Himmelstrup Trinderup, L. Ørsted Brandt, C. Gundlach)
Artikel:

The potential of microCT scanning for 3D documentation and dissemination of decorated archaeological leather.
Archaeological Leather Newsletter no. 46, Sept. 2017, pp. 11-15.

(Jakob Bonde, Jesper Hansen)
Artikel:

Bronzealder i fugleperspektiv - Et fynsk kulturlandskab fra yngre bronzealder til
årbogen Odense Bys Museer 2017.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Jakob Tue Christensen, Mikael Manøe Bjerregaard)
Artikel:

Skt. Albani Kirke og Kirkegård til bogen Knuds Odense - vikingernes by.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Jens Gregers Aagaard, Jannie Amsgaard Ebsen)
Artikel:

En tøndebrønd fra I. Vilhelm Werners Plads til bogen Knuds Odense - vikingernes by.
Forlaget Odense Bys Museer.
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(Jens Toftgaard)
Artikel:

Storbyen Odense og Møntergården som byens og øens museum til bogen:
Museumsleder, forsker og netværksskaber Torben Grøngaard Jeppesen 40 år ved
Odense Bys Museer.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Jesper Hansen)
Artikel:

Fynske landsbyer fra arilds tid til bogen:
Museumsleder, forsker og netværksskaber Torben Grøngaard Jeppesen 40 år ved
Odense Bys Museer.
Forlaget Odense Bys Museer.

Artikel:

En 10.000-årig skifter køn - et portræt af jubilaren fra Koelbjerg til årbogen
Odense Bys Museer 2017.
Forlaget Odense Bys Museer.

Artikel:

Bronzealder i fugleperspektiv. Et fynsk kulturlandskab fra yngre bronzealder til årbogen
Odense Bys Museer 2017.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Mikael Manøe Bjerregaard, Jesper Hansen)
Artikel:

Bispens Nadversæt - i al sin pragt til bogen Knuds Odense - vikingernes by.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Jakob Tue Christensen, Jesper Hansen, Mikael Manøe Bjerregaard)
Artikel:

Bispegraven i Skt. Albani Kirke til bogen Knuds Odense - vikingernes by.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Kirstine Haase)
Artikel:

Hvad baggården gemte til bogen Knuds Odense – vikingernes by, I: M. Runge & J. Hansen (red.): s. 156-163.
Forlaget Odense Bys Museer.

Artikel

Byens netværk til bogen Knuds Odense – vikingernes by, I: M. Runge & J. Hansen (red.),
s. 170-175.
Forlaget Odense Bys Museer.
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(Kirstine Haase, Anne Eg Larsen)
Artikel:

Handelsboderne langs Overgade til bogen Knuds Odense – vikingernes by, I: M. Runge
& J. Hansen (red.), s. 150-155.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Lise Gerda Knudsen)
Artikel:

Den Fynske Landsby gennem 70 år til bogen:
Museumsleder, forsker og netværksskaber Torben Grøngaard Jeppesen 40 år ved
Odense Bys Museer.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Mads Runge)
Artikel:

Artikel:
Artikel:
Artikel:
Artikel:

Regional Aspects of Landscape Exploitation and Settlement Structure in Denmark in the
Late Bronze Age and Early Iron Age.
Rural Settlement: relating buildings, landscape, and people in the European Iron Age.
Til bogen Knuds Odense – vikingernes by. Forlaget Odenses Bys Museer:
Odins by – om stednavnet Odense og de nordiske guder.
Det tidligste Odense.
Nonnebakken – Odenses skjulte vikingeborg og dens potentiale som verdensarv.
Særudstillingen Knuds Odense – vikingernes by.
Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev nr. 92, juli 2017, s. 26-28.

(Maria Lauridsen)
Artikel:

Om ølbrygning i middelalderens Odense.
Fynske Årbøger 2017.

(Maria Lauridsen, Klaus Risskov Pedersen, Lisbeth Imer)
Artikel:

Religiøse genstande til bogen Knuds Odense - vikingernes by.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Maria Lauridsen, Peter Mose)
Artikel:

Øl i middelalderens Odense til bogen Knuds Odense - vikingernes by.
Forlaget Odense Bys Museer.
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(Mette Vedel Kiilerich)
Rapport:

Laboratorium for børnekulturformidling - Fase 1.
Digital publikation: https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/laboratorium-forboernekulturformidling(59c3debc-2af8-452d-a2c9-444269ae7c6a).html
Nationalt Videncenter for Historie og kulturarvsformidling.

(Mette Vedel Kiilerich, Mette Stauersbøl Mogensen)
Antologibidrag:

Med børnene som kulturguides.
Børn, kulturarv og museer, Historielab.

(Michael Borre Lundø)
Artikel:

Staurby Skovs glemte høje.
Bavnen nr. 2, august 2017.

(Mikael Manøe Bjerregaard)
Artikel:

Bispens Bro - senmiddelalderens befæstede bispegård til bogen Knuds Odense - vikingernes by.
Forlaget Odense Bys Museer.

Artikel:

Bispens Bro - befæstning af Odenses senmiddelalderlige bispegård.
Vejhistorie nr. 30.

(Mikael Manøe Bjerregaard, Mads Runge)
Artikel:

En by bliver til - hovedtræk af Odenses udvikling i vikingetid og middelalder til bogen
Knuds Odense - vikingernes by.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Mogens Bo Henriksen)
Anmeldelse: Anmeldelse af Kuml 2016.
Historie-Online: http://www.historie-online.dk/boger/anmeldelser-5-5/forhistorisktid-12-12/aarbog-for-jysk-arkaeologisk-selskab.
Artikel:

Rolsteds sidste hedninge – om en vikingetidsgravplads ved Rolighedsvej.
Digital publikation: http://www.rolfstedarkivet.dk/folder/beretning%20M.B.Henriksen[1450].pdf
Rolsted beboerforening.
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Artikel:

Helt skudt i citronen.
Skalk 2017:3, s. 32.

Artikel:

Odenses naboer – metalrige bopladser vest og øst for Odense Fjord til bogen
Knuds Odense – vikingernes by, s. 25-33, I: M. Runge & J. Hansen (red.).
Forlaget Odense Bys Museer.

Artikel:

Metaldetektiverne – amatørarkæologer bidrager til forskningsprojekter til bogen
Knuds Odense – vikingernes by, s. 25-33, I: M. Runge & J. Hansen (red.).
Forlaget Odense Bys Museer.

Anmeldelse: Jysk Arkæologisk Selskabs årbog, Kuml 2016.
Digital publikation: Http://www.historie-online.dk/boger/anmeldelser-5-5/forhistorisk-tid-12-12/aarbog-for-jysk-arkaeologisk-selskab.
Historie Online.
Anmeldelse: Fund & Fortid. Arkæologi for alle. Jubilæumsudgave. SDA 25 år – 2015. Tema: Krig og
vold i fortiden.
Jysk Arkæologisk Selskab.

(Mogens Bo Henriksen og Jesper Hansen)
Artikel:

En 10.000-årig skifter køn – et portræt af jubilaren fra Koelbjerg.
Forlaget Odense Bys Museer.

(Sissel Bjerrum Fossat)
Anmeldelse: Den danske velfærdsmodel 1891-2011 – sporskifter, motiver og drivkræfter.
Digital publikation: http://www.tandfonline.com/eprint/7sNjDBVeb2Pm538iWcjN/full
Scandinavian Journal of History.
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4.5. PR og Markedsføring
4.5.1. PR & Pressekontakt
PR & Presse 01.01. til 31.12 2017
Kvantitet – konstateret PR & Presseomtaler samt antal udsendte pressemeddelelser:

H.C. Andersens Hus + Barndomshjem

190

Fyrtøjet

26

Carl Nielsens Barndomshjem

23

Den Fynske Landsby

44

Mediemuseet

18

Møntergården

160

Møntergården – Arkæologi

31

Forlaget

6

Forskning

12

Odense Bys Museer – diverse

37

Total

547

4.5.2. Interviews, workshops, messer mv.
(Anders Myrtue)
24.11:
15.12:

Læserbrev
TV-interview

Fyens Stiftstidende
TV2 / Fyn

Odenses stednavne.
Langø Mølle, Gyldensteen.
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(Ane Grum-Schwensen)
23.05:

Interview

30.05:

Interview

15.09:

Interview

11.05:

Research /
Interview

NHK –
japansk tv-station
Marco Merola, italiensk livsstilsmagasin
NHK –
japansk tv-station
Carlsberg

H.C. Andersens manuskripter, fundet
af "Psychen".
Manuskripter, H.C. Andersens Hus og
Fyrtøjet.
H.C. Andersen: Liv, værk og mad.

TV Dot
Fyens Stiftstidende

Påske og sæsonåbning.
Kartoffelferie som i gamle dage.

Lokalavisen

Redaktøren anbefaler: Fire ting, du
ikke vil gå glip af: babyMUS.

TV-Avisen, TV2Vejret,
TV2 / Fyn, P4fyn, FS
mv.

Velux-projektet "From Central Space
to Urban Place".

Baby skal med på museum.
På museum med babyer, barnevogn
og bamser.
Redaktøren anbefaler: Fire ting, du
ikke vil gå glip af: babyMUS.
Sigurd Barrett åbner Odenses børnemuseum med sit Danmarkshistorieshow.
Nyt kulturtilbud: Tager hensyn til
baby og bleskift.
Åbner i vinterferien: Nyt børnemuseum holder åbningsfest med Sigurd
Barrett.

H.C. Andersens øl.
Pressemeddelse 14/6.

(Benedikte Jeppesen)
01.04:
27.09:

Interview
Interview

(Camilla Schjerning)
25.01:

Interview

(Div. medarbejdere)
08.11:

TV-, radioindslag, artikler

(Dyveke Skov Larsen)
13.01:
18.01:

Interview
Artikel

Fyens Stiftstidende
Ugeavisen

25.01:

Interview

Lokalavisen

29.01:

Omtale

Fyens Stiftstidende

02.02:

Interview

Lokalavisen

03.02:

Omtale

Fyens Stiftstidende
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08.02:

Omtale

Ugeavisen

09.02:

Interview, TV

TV2 / FYN

09.02:

Omtale

Fyens Stiftstidende

10.02:

Pindle

08.04:

Interview,
Artikel
Interview, TV

08.04:

Interview

Fyens Stiftstidende

11.04:

Omtale

Fyens Stiftstidende

TV2 / FYN

Nyt børnemuseum på Møntergården.
Børn på museum: VHS og kassettebånd hvad er det? (Histotoriet)
Børnemuseum: Balletskolebørn var
testpiloter på Histotoriet.
Histo-hva´for noget? (Histotoriet)
8-årig pige: Jeg vil ikke bo som i
1800-tallet (Børnenes Baggård)
Børnenes Baggård: Her må der nørdes, røres og pilles.
En rejse tilbage i tiden.

(Ejnar Stig Askgaard)
01.03:

Interview

DR P2

H.C. Andersen og teatret samt Jenny
Lind.
Donation af klip til H.C. Andersens
Hus.
Donation af klip til H.C. Andersens
Hus.
Donation af klip til H.C. Andersens
Hus.
Donation af klip til H.C. Andersens
Hus.
H.C. Andersen som billedkunstner.

03.03:

Interview

Fyens Stiftstidende

03.03:

Interview

DR P4-Fyn

03.03:

Interview

DR P1 - eftermiddag

03.03:

Interview

DR 1

29.05:

Gallery Talk

30.05:
27.06:
27.06:
27.06:
26.08:

Interview
Interview
Interview
Interview
Interview

24.11:

Interview

Bruun-Rasmussens
Auktioner
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
TV2 / Fyn
TV2
Australian Financial
Review, Dan F. Stapleton
Fyens Stiftstidende

05.12:

Interview

Fyens Stiftstidende

Glemt HCA-brev fundet i Rigsarkiv
Fyn.
H.C. Andersen og poesibøger.

Kultursekretariatet

Farvel til udenadslære.

Marie Henriques' billedbog.
Marie Henriques' billedbog.
Marie Henriques' billedbog.
Marie Henriques' billedbog.
"The Red Shoes".

(Frederikke Schødts)
-

Interview
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(Henrik Lübker)
04.05:
04.05:

Interview
Præsentation

TV2 / FYN
H.C. Andersen
Festivals offentliggørelses-show
Fyens Stiftstidende
Russian TV
Fyens Stiftstidende

14.08:
11.09:
03.10:

Interview
Interview
Interview

06.12:

TV-interview +
online artikel

TV 2 Nyhederne

06.12:

TV-interview

TV2 / FYN

-

Interview

Kultursekretariatet

Udflugt i eventyrenes smagsrige.
Udflugt i eventyrenes smagsrige.

At smage på H.C. Andersen.
12 hour series of Scandinavia.
Odense lyses op til H.C. Andersens
ære.
Tårerne trillede på H.C. Andersen,
da han blev hyldet for præcis 150 år
siden.
19.30 nyhederne - indslag fra fejringen af æresborgerskabet.
Farvel til udenadslære.

(Ida-Marie Vorre)
27.10:

Messe

28.10:

Messe

Deltagelse i stand ved bolig – livsstilsmesse / Odense Congress Center.
Deltagelse i stand ved bolig – livsstilsmesse / Odense Congress Center.

(Jakob Tue Christensen)
01.05:
22.12:

Interview
Interview

DRFyn
Kristeligt Dagblad

Næsbyhoved i DRs Danmarkshistorie.
Nordiske kirker symboliserer danske
stormagtsdrømme.

DR P4 Fyn

Spørg Fyn.

Kinesiske pædagoger uddannes på Fyn
og samarbejde med Odense Bys
Museer.
Debat om Lindø Industripark og industriens rolle på Fyn.
Lindø Industripark og Odense Staalskibsværft.

(Jan Bo Jensen)
15.09:

Interview

(Jens Toftgaard)
03.02:

Interview

Fyns Stiftstidende

08.02:

Interview

TV2 / FYN

14.09:

Interview

TV2 / FYN
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22.10:
31.10:
14.11:

Interview
Interview
Interview

Fyens Stiftstidende
P1 Eftermiddag
P1 Eftermiddag

Nedtælling for H.C. Andersen Museet.
Helligdage i Danmark.
Butiksruder og byrum. Om antologien
Forbrugets kulturhistorie.

Strategi for TV2 / Fyn anvendelse af
arkæologi i 1. halvår 2017.
Koelbjergskelettets kønsskifte.
Artikel om ejerlav og herreder (Anders
Lundt Hansen), Da geografien blev låst
fast.

(Jesper Hansen)
16.01:

Strategimøde

TV2 / FYN

01.04:
17.11:

Interview
Interview

P1 – morgen
Weekendavisen

(Kirstine Haase)
14.05:

Interview

TV2 / FYN

21.05:

Interview

TV2 / FYN

Knuds Odense - Vikingernes by
udstilling.
Knuds Odense - Vikingernes by
udstilling.

(Lise Gerda Knudsen)
25.01:
02.02:
28.03:

Interview
Interview
Interview

TV2
DR P4-Fyn
TV2 / FYN

12.05:

Interview

DR P4 Fyn

01.06:

Interview

Fyens Stiftstidende

01.10:

Interview

DR P4 Fyn

01.02:

Omtale

Fyens Stiftstidende

05.02:
08.02:
10.02:

Omtale
Omtale
StudieInterview

Jyllands-Posten
Ugeavisen Odense
TV2 / FYN

TV2 vejret - vejrvarsler, julemærker.
Kyndelmisse - traditioner og varsler.
Reformationsudstilling i Den Fynske
Landsby.
Morgenvækning af dyrene i Den Fynske
Landsby.
Åbning af fotoudstilling i Den Fynske
Landsby.
Opfølgning på DRs Historien om
Danmark.

(Lise Kapper)
Commodore-64-Nintendo-ogPlaystation-Spil-gamle-spil-i-vinterferien.
Bip-bip spil på museum.
Computerspil som i 80´erne.
Museum inviterer til retro og
nostalgi.
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12.02:
13.02:

Omtale
Interview /
Reportage
Interview /
livereportage
Interview /
Omtale
Reportage /
Interview
Interview /
Omtale

P4Fyn
DR Nyheder

Retro gaming.
Retro gaming.

TV2 / FYN

Retro gaming.

Fyens Stiftstidende

Hjælp Mediemuseet med at finde
gammel teknologi.
Sidste mand lukker og slukker.

13.01:
18.01:

Interview
Artikel

Fyens Stiftstidende
Ugeavisen

25.01:

Interview

Lokalavisen

02.02:

Interview

Lokalavisen

16.02:
25.02:
Maj
30.06:

Passagen /
Brandts Klædefabrik
Fyens Stiftstidende

Fredagsbar i 80´erne.

(Lone Jung)
Baby skal med på museum.
På museum med babyer, barnevogn
og bamser.
Redaktøren anbefaler: Fire ting, du
ikke vil gå glip af: babyMUS.
Nyt kulturtilbud: Tager hensyn til
baby og bleskift.

(Lone Weidemann)
22.-26.01:
04.-16.10:

Workshop
Messe

24.11:

Workshop

VisitDenmark
Andersen Park
Funabashi
VisitDenmark

Workshop Taipei og Hong Kong.
Salgsfremstød i Funabashi Andersen
Park.
Workshop Shanghai, Guangzhou,
Beijing.
Workshop Shanghai, Guangzhou,
Beijing.

01.12:

Workshop

VisitDenmark

Interview
(live i studiet)
Interview
(live i studiet)
Interview
Interview
Interview
Interview

TV2 / FYN

Knuds Odense.

TV2 / FYN

Arkæologisk formidling, satsningsområder.
Ælnoth.
Ælnoth.
Nonnebakken.
Nonnebakken.

(Mads Runge)
19.05:
02.10:
10.10:
16.10:
26.10:
26.10:

TV2 / FYN
P1
TV2 / FYN
P4 Fyn
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-

Interviews,
artikler
Interviews,
artikler

TV2 / FYN, FS, P4 mv.

Knuds Odense.

TV2 / FYN, FS, P4,
DR tekst TV mv.

Nonnebakken som verdensarv.

(Maria Lauridsen)
31.03:

Interview

Fyens Stiftstidende

04.05:

Interview

TV2 / FYN

Ny tv-serie: Historien om Danmark
fejres på Møntergården.
Arkæologer i Fraugde-Kærby.

TV2 / FYN

Fyrtøjets Elverklasser.

Gravhøjene i Staurby Skov.
Facebook bygger på en jernalderboplads.
Arkæologi og Facebookgrunden.
Facebook bygger på en sølvskat.

(Mette Kiilerich)
03.12:

Indslag i
nyheder

(Michael Borre Lundø)
06.01:
26.01:

Interview
Interview

TV2 / FYN
Fyens Stiftstidende

30.01:
02.02:

Interview
Interview

06.04:

Interview

TV2 / FYN
Ugeavisen Odense
Weekend
Fyns Stiftstidende

24.04:
18.10:

Artikel
Artikel

Fredericia Dagblad
Melfar Posten

Fortællinger fra datidens Staurby
Skov (Fortidsmindernes Dag 2017).
De glemte gravhøje i Staurby Skov.
Staurby Skovs glemte høje.

(Michael Brødsgaard Andersen)
06.09:
13.10:

Omtale
Interview

Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende

13.10:

Artikel

Fyens Stiftstidende

Børn prøver soldaterlivet.
Fredag den 13. på Møntergården:
Grumme Gertha spredte gys.
Fredag den 13. på Møntergården:
Grumme Gertha spredte gys.

(Mogens Bo Henriksen)
20.01:

Interview

videnskab.dk

26.01:

Interview

Fyns Amts Avis

Ligbrænding i Danmarks oldtid –
interview omkring ph.d.-afhandling.
Hjelmamulet fra Ærø.
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27.01:

Interview

Jyllands-Posten

30.01:

Interview

DR P4-Fyn

31.01:
21.03:
01.04:
01.04:
01.04:
03.04:
04.04:

Interview
Interview
Interview
Interview
Interview
Interview
Interview

Fyns Stiftstidende
DR TV
Ritzau
TV2 / FYN
Fyens Stiftstidende
P4 Nordjylland
Jyllands-Posten

04.04:
04.04:

Interview
Interview

P4 Fyn
P4 Fyn - sociale medier

06.04:

Interview

P4 Fyn

10.04:
10.04:
23.04:

P4 Fyn
P4 Fyn - sociale medier
NHK –
japansk tv-station
TV2 / FYN
TV2 / FYN

08.08:

Interview
Interview
Besvarelse af
forespørgsel
Interview
Interview
(live i studiet)
Interview

10.08:

Interview

TV2-Nyhederne

20.08:

TV2-News

04.09:

Interview
(live i studiet)
Interview

02.10:

Interview

TV2 / FYN

01.11:

Interview

Fyns Stiftstidende

11.12:
18.12:

Interview
Interview

Fyns Amts Avis
DK4

24.04:
30.04:

Jyllands-Posten

Kristeligt Dagblad

Detektorfund - mængde og problemer
med ulovlig håndtering.
Detektorfund - mængde og problemer
med ulovlig håndtering.
Skattefund fra Søbo Sø.
Historien om Danmark.
Koelbjergskelettets kønsskifte.
Koelbjergskelettets kønsskifte.
Koelbjergskelettets kønsskifte.
Er Koelbjergmanden den ældste mand?
Koelbjergskelettets kønsskifte og
Proveniens.
Metalaldrene i Danmark.
Stenalderen i Danmark. Bronzealderen i
Danmark.
Metalaldrene - optakt til forpremiere på
afsnit 2 i Historien om Danmark.
Da Voldtofte var Verdens centrum.
Storhøjene ved Voldtofte.
Guldringen fra Vester Hæsinge.
Ligbrænding i Danmarks oldtid.
Fortidsmindernes dag og den stigende
interesse for Danmarkshistorien.
De ukendtes grav og udviklingen i
nutidens gravskikke.
Askespredning på havet - hvorfor sker
det stadigt hyppigere?
Askespredning på havet.
Udtagning af prøvemateriale fra
arkæologiske genstande.
Voldtofte var magtcentrum for
Skandinavien.
Detektorarkæologi - udfordring eller
hjælp for museet?
Vikinger og storstensgrave.
Indslag til Danefækavalkade 2017.

(Niels Bjørn Friis)
11.05:

Research /
Interview

Carlsberg

H.C. Andersens øl.
Pressemeddelse 14/6.
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(Randi Mose Hansen)
18.10:

Indslag i
tv-avisen

DR1

Efterårsferie i Den Fynske Landsby.

Fyens Stiftstidende

Fyrtøjets afslutningsarrangement.

TV2 / FYN
Odense ser rødt
DR P4-Syd
DR P4-Fyn
Fyens Stiftstidende

Kvindernes kampdag på Møntergården.
Kvindernes kampdag på Møntergården.
Ligestilling.
Der går Odense i den.
Møntergården udfylder hullerne i
"Historien om Danmark".

(Rikke Jahn Svinding)
29.10:

Interview

(Sissel Bjerrum Fossat)
08.03:
08.03:
08.03:
11.07:
30.12:

TV-interview
TV-interview
Radiointerview
Radiointerview
Interview
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4.6. Indsamling
I 2017 er i alt 11.320 genstande registreret i Odense Bys Museers magasindatabase. Genstandene
fordeler sig på museets samlinger indenfor arkæologi (OBM), historie (KMO/DFL), Carl Nielsen
(CNM), H.C. Andersen (HCA), Mediemuseet (MM).

4.7. Konservering
I 2017 er der konserveret og analyseret i alt 1.400 genstande fordelt på grafisk, kulturhistorisk og
arkæologisk konservering. Indenfor arkæologisk konservering er der arbejdet med fundmodtagelse,
magasinering og feltkonservering af arkæologiske genstande fra udgravningerne ved Thomas B.
Thriges Gade, herunder også registrering, dokumentation og udtagning af prøvemateriale fra store
mængder af middelalderligt konstruktionstræ. Dertil kommer bevaringsrelateret arbejde med opsætning af udstillingerne Børnenes Museum samt særudstillingen Knud - nedtagning af udstillinger i
Carl Nielsen Museet og H. C. Andersens Museum. Der er desuden løbende foretaget optimering af
fællesmagasinets indretning og nyregistrerede genstande er håndteret, pakket og flyttet på plads.
Desuden er der indenfor grafisk konservering arbejdet med lånekontrakter og klargøring af en
større mængde H.C. Andersen genstande til kommende udstillinger i Tyskland, H.C. Andersens
Museum, samt nedpakning og registrering af H. C. Andersen museets omfattende bogsamling.

4.8. Samlinger og arkiver
I 2017 er arbejdet med at digitalisere fotos af museets oldsagssamling fra årene 1960-1972 fortsat
med uformindsket kraft, således at der nu er præsenteret ca. 18.500 genstandsbilleder med ledsagende oplysninger om genstandstype, fundsted og inventarnummer på museets hjemmeside. I løbet af 2018 er det håbet at kunne supplere det publicerede materiale med data fra de arkivkort,
hvorpå genstandene er registreret, således at al tilgængelig viden om museets gamle samling kan
findes på nettet. Vi oplever allerede nu, at forskere og amatørarkæologer har stor glæde af dette
materiale – og den udvikling vil forhåbentlig fortsætte i de kommende år.
Procentvis fordeling af museets samlinger på bevaringsmæssige kategorier:
Formidlingsegnet tilstand

70

Stabiliseret tilstand

15

Behandlingskrævende tilstand

10

Svært skadet tilstand

5
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4.9. Personale
4.9.1. Deltagelse i seminarer, kongresser og konferencer

(Ane Grum-Schwensen)
06.02:
08.-10.03:
07.-09.06:

Workshop
Konference
Konference

30.10:
05.12:

Symposium
Konference

Digitale ressourcer og udgivelser.
Hans Christian Andersen in Portugal, med paper.
Genesis - Creative Processes and Archives in Arts and
Humanities.
H.C. Andersen Symposion, opponent.
Andersen & Community: Paper “Selected manuscripts” +
session chair.

(Anders Myrtue)
04.-06.05:
08.05:
19.05:
23.05:
21.-25.08:

Årsmøde
Seminar
Møde Kulturministeren
Konference
Konference

By og Land, Maribo.
Danske Frilandsmuseers Netværk, Frilandsmuseet.
Differentieret fredning, Nybrogade 2.
Copyright? Historiens Hus.
Association of European Open-air Museums, Black Country,
England.

(Anine Madvig Sturer)
22.-23.05:
15.11:

Seminar
Seminar

Byarkæologisk Møde, Ribe.
Organisationen Danske Museer, Orienteringsmøde 2017,
med paper.

Seminar

Organisationen Danske Museer, Orienteringsmøde 2017.

(Bente Bech)
15.11:

(Christian Hviid Mortensen)
07.03:

Seminar

31.03:
17.-19.08:

Workshop
Konference

Organisationen Danske Museers Formidlingsseminar,
Hotel Comwell Aarhus.
Workshop om audiovisuel indsamling, Middelfart Museum.
NordMedia 2017: Mediated Realities – Global Changes.
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(Daniel R. Jørgensen)
15.11:

Seminar

Organisationen Danske Museer, Orienteringsmøde 2017.

(Dyveke Skov Larsen)
28.03:
04.10:
04.11:
28.11:

Kursus
Workshop
Kursus
Seminar

Sociale medier, Odense Bys Museer.
Workshop om kreativ barndom i Nordea-fonden.
Introduktion til de frivillige i Børnenes Baggård.
Sociale rum og brugerinddragelse i udstillinger,
Den Gamle By.

(Frederikke Schødts)
30.10:

Symposium

H.C. Andersen Symposion.

15.-16.09:

Seminar

28.09:
30.10:
05.11:

Seminar
Symposium
Seminar

Art & Presence, Faaborg Museum, Syddansk Universitet m.
paper.
Megatrends inden for lyd og lys.
H.C. Andersen Symposion, m. paper.
Andersen & Community: Paper “Performing Fairytales” +
panel session host.

(Henrik Lübker)

(Ida-Marie Vorre)
18.04:

Seminar

28.11:

Seminar

Vidensdeling om den åbne skole (arrangeret af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet).
Sociale rum og brugerinddragelse i udstillinger,
Den gamle By.

(Jakob Bonde)
01.03:
02.05:

Seminar
Seminar

14.-15.11:

Årsmøde

Bronzealderseminar, Museum Sønderjylland, Haderslev.
Neolitisk Netværksmøde, Vesthimmerlands Museum,
Ertebølle.
Organisationen Danske Museer, Orienteringsmøde 2017.
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(Jakob Tue Christensen)
22.-23.05:

Seminar

Byarkæologisk Møde, Ribe.

(Jannie Amsgaard Ebsen)
26.-30.06:

Kursus

04.-08.09:

Konference

Understanding leather - from tannery to collection,
Northampton University.
ICOM CC - Copenhagen - International Conservation
Conference.

(Jesper Hansen)
11.-12.05:

Seminar

17.05:
19.-21.06:

Seminar
Seminar

30.-31.08:

Seminar

01.-03.09:

Seminar

11.-15.09:
06.-07.11:

Seminar
Symposium

15.11:

Seminar

NORNA og Netværk for bebyggelsesnavneforskning,
Lund.
36. Tværvidenskabelige Vikingesymposium, SDU Odense.
Rural Settlement: relating buildings, landscape, and people
in the European Iron Age, International Workshop,
Edinburgh, m. paper.
EAA 2017 Maastricht. European Association of
Archaeologists.
EAA 2017 Maastricht. European Association of
Archaeologists.
The RURALIA XII Conference, Kilkenny, m. paper.
Life and cult of Canute the Holy - the first royal saint of
Denmark. Interdisciplinary research seminar in Odense, m.
paper.
Organisationen Danske Museer, Orienteringsmøde 2017, m.
paper.

(Kirsten Prangsgaard)
01.03:

Seminar

17.05:

Symposium

15.11:

Årsmøde

Bronzealder-seminar, Sydvestdansk BronzealderNetværk,
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.
36. Tværfaglige vikingesymposium: The fortified Viking Age,
Syddansk Universitet, Odense.
Organisationen Danske Museer, Orienteringsmøde 2017.

(Kirstine Haase)
18.01:

Konference

Network Evolutions. 2nd UrbNet agenda conference,
Aarhus Universitet.
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07.03:

Seminar

07.04:

Seminar

27.04:

Workshop

30.08:

Konference

24.10:

Workshop

06.11:

Symposium

15.11:

Konference

14.12:

Workshop

Seminar om Netværk i teori og praksis. Handel og Vandel –
Dansk hollandske kontakter i 1600-1700-tallet.
Middelalderarkæologisk Forum Træf 2017,
Aarhus Universitet.
Biobinoculars on urban archaeology, UrbNet,
Aarhus Universitet.
23nd Annual Meeting of the EAA (European Association of
Archaeologists).
Comparing the Numismatic Material Across Modern
Borders, UrbNet, Aarhus Universitet.
Life and cult of Canute the Holy - the first royal saint of
Denmark. Interdisciplinary research seminar in Odense.
High Definitions Narratives, 3rd UrbNet Agenda conference,
Aarhus Universitet.
Kolloquium, Phd/Post-Doc, der Klassischen Archäologie im
Wintersemester 2017/2018.

(Lise Gerda Knudsen)
21.-25.08:

Konference

28.11:

Seminar

28th Association of European Open-air Museums
Conference.
Sociale rum og brugerinddragelse i udstillinger,
Den Gamle By.

(Lise Kapper)
22.02:

Konference

27.03:

Seminar

28.03:
17.-19.08:

Kursus
Konference

19.09:
02.-03.10:
09.11:

Seminar
Konference
Konference

28.11:

Seminar

Ageing and everyday life with media,
Københavns Universitet.
Video game theory, Det Kongelige Danske Kunstakademis
Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
Sociale medier, Odense Bys Museer.
NordMedia 2017: Mediated Realities – Global Changes,
Tampere, FinIand.
Udstillingsproduktion som forskningsproces, Aros.
Ud af klassen - Ind på museet, Comwell, Aarhus.
The Value and Impact of Museum Research/Re-Value,
Aarhus Universitet.
Sociale rum og brugerinddragelse i udstillinger,
Den Gamle By.
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(Lone Weidemann)
20.01:

Seminar

06.-07.03:

Seminar

28.03:
21.04:

Kursus
Kursus

14.09:

Seminar

Turismepolitisk årsmøde. KL inviterer i samarbejde med
Dansk Erhverv, DI, Danske Regioner, Turisterhvervets
Samarbejdsforum og VisitDenmark.
Organisationen Danske Museers Formidlingsseminar,
Hotel Comwell Aarhus.
Sociale medier, Odense Bys Museer.
Strategisk kommunikation på de sociale medier
– evaluering.
China Day Copenhagen.

(Mads Runge)
09.02:
06.-07.04:

Årsmøde
Seminar

01.05:

Årsmøde

17.05:

Seminar

19.-21.06:

Seminar

29.-30.06:

Seminar

01.-03.09:
06.-07.11:

Seminar
Seminar

14.-15.11:

Årsmøde

Kulturstyrelsens arkæologiske årsmøde, Odense.
Landscape Archaeology. Landschaft und Besiedlung.
Archäologische Studien zur Vorrömischen Eisenzeit- und
älteren Kaiserzeit im Mittel- und Südost Europa. Lublin,
Polen.
Temamøde om aktuelle udfordringer i dansk arkæologi,
Haderslev.
The fortified Viking Age. 36. Tværfaglige Vikingesymposium
– 36th Interdisciplinary Viking Symposium 17 May 2017,
Syddansk Universitet.
Rural Settlement: relating buildings, landscape, and people
in the European Iron Age, International Workshop,
Edinburgh, m. paper.
Regional and transregional interaction between the Baltic
and the Mediterranean spheres in the first Millennium BC.
Forskningsmøde i Kiel.
EAA Annual Meeting, Maastricht.
Life and cult of Canute the Holy - the first royal saint of
Denmark. Interdisciplinary research seminar in Odense.
Kulturhistorisk orienteringsmøde. Organisationen Danske
Museer.

(Maria Lauridsen)
09.02:
06.-07.11:

Årsmøde
Symposium

15.11:

Årsmøde

Arkæologisk Årsmøde.
Life and cult of Canute the Holy - the first royal saint of
Denmark. Interdisciplinary research seminar in Odense.
Organisationen Danske Museer, Orienteringsmøde 2017.
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(Mette Stauersbøl Mogensen)
30.10:
20.11:

Symposium
Seminar

H.C. Andersen Symposion.
Kilder og Kulturfag.

(Mette Vedel Kiilerich)
30.10:

Symposium

H.C. Andersen Symposion.

(Michael Borre Lundø)
08.02:
09.02:
29.-30.06:

Seminar
Årsmøde
Seminar

07.10:

Seminar

Tilsynsmøde for tilsynsførende.
Arkæologisk Årsmøde.
Regional and transregional interaction between the Baltic
and the Mediterranean spheres in the first Millennium BC;
workshop, Kiel.
Ertebøllesymposie.

(Michael Brødsgaard Andersen)
21.06:
04.11:
20.11:

Kursus
Kursus
Seminar

Udviklingsdag for rundvisere og historiepiloter.
Introduktion til de frivillige i Børnenes Baggård.
Kilder og Kulturfag.

(Mikael Manøe Bjerregaard)
03.04:
22.-23.05:
06.-07.11:

Seminar
Seminar
Symposium

Kyrkor i forskning og formedling, Lund Universitet.
Byarkæologisk Møde, Ribe.
Life and cult of Canute the Holy - the first royal saint of
Denmark. Interdisciplinary research seminar in Odense, m.
paper.

(Mogens Bo Henriksen)
01.05:
03.05:
30.-31.08:

Årsmøde
Symposium
Seminar

01.-03.09:

Seminar

11.-12.12:

Seminar

Organisationen Danske Museer – temamøde.
”Dødens by” – Ribe-emporiets gravpladser.
EAA 2017 Maastricht. European Association of
Archaeologists.
EAA 2017 Maastricht. European Association of
Archaeologists.
Organisationen Danske Museer, Orienteringsmøde 2017.
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(Rikke Jahn Svinding)
08.06:
30.10:

Konference
Symposium

Kulturens Laboratorium.
H.C. Andersen symposion.

(Sissel Bjerrum Fossat)
16.05:

Seminar

28.-29.08:
15.-16.11:
17.11:

Konference
Seminar
Seminar

28.11:

Seminar

Imagining the city: urban transformation, identity and place
making, Odense Bys Museer.
Conference History of Emotions.
Organisationen Danske Museer, Orienteringsmøde 2017.
Danmarkshistorier i 2017 - hvorfor og hvordan, Roskilde
Universitet.
Sociale rum og brugerinddragelse i udstillinger,
Den Gamle By.
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4.9.2. Repræsentation i eksterne udvalg og eksternt samarbejde
Kulturarv
(Ejnar Stig Askgaard)
Formand for H.C. Andersen Samfundet.
Bestyrelsesmedlem H.C. Andersens Fond.
(Kirstine Haase)
Medlem af koordinatorgruppen for middelalder- og historisk arkæologi på Organisationen Danske
Museers årlige kultur-, naturhistoriske og kunstfaglige orienteringsmøde.
Research Network of Urban Literacy (RUL) v. Aarhus Universitet.
(Ane Grum-Schwensen)
Bestyrelsesmedlem H.C. Andersen Samfundet.
Projektleder: Andersens Udvalgte Håndskrifter (AUH)/ H.C. Andersen Centret / Syddansk Universitet.
(Jesper Hansen)
Hovedbestyrelsen for Center for Middelalderstudier, Syddansk Universitet.
Koordinationsgruppen i Netværket for bebyggelsesnavneforskning.
Bestyrelsesmedlem i Tværfaglige Vikingesymposier, rep. Syddansk Universitet / Odense Bys Museer.
(Christian Hviid Mortensen)
Forskningsgruppen for Kulturel transformation, Syddansk Universitet.
MedieKultur. Journal of media and communication research (journal manager).
International Media Nostalgia Network (IMNN).
Association of Critical Heritage Studies (ACHS).
Network for Experimental Media Archaeology (NEMA).
Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMID).
(Mads Runge)
Formand for Organisationen Danske Museers arkæologiske udvalg.
Formand for den Arkæologiske Arbejdsgruppe under Slots- og Kulturstyrelsen.
Medlem af Slots- og Kulturstyrelsens strategigruppe for ældre jernalder.
Medlem af Borgring Advisory board.
(Mogens Bo Henriksen)
Medlem af censorkorpset ved Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.
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Mitglied des Internationalen Sachsensymposions. Arbeitsgemeinschaft zur Archäologie der Sachsen
und ihrer Nachbarvölker in Nordwesteuropa.
Medlem af styringsgruppen til projektet ”Dime” – arbejdsgruppen for projektet ”Danske Detektorfund.
Medlem af editorial board, Danish Journal of Archaeology.
Medlem af Wormianums bestyrelse.
(Jannie Amsgaard Ebsen)
Bestyrelsesmedlem, Nordisk Konservator Forbund, DK (NKF-dk).
Koordinator, Emnegruppe Arkæologisk Konservering (NKF-dk).
Koordinator, Emnegruppe Digital Røntgen (NKF-dk).
(Jens Toftgaard)
Medlem af Det særlige Bygningssyn.
Medlem af Aarhus Universitet, Arts' aftagerpanel.
Medlem af Dansk Komité for Byhistorie.
Medlem af Temp - Tidsskrift for Histories videnskabelige panel.
Medlem af følgegruppen for forskningsprojektet ”Dansk bygningsfredning 1918-2018”,
Aarhus Arkitektskole.
Styregruppemedlem i det tekstkritiske udgivelsesprojekt ”Andersens Udvalgte Håndskrifter”,
H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet.
(Jakob Bonde)
Medlem af Neolitisk Netværk.
(Anders Myrtue)
Medlem af Danske Frilandsmuseers Netværk.
Medlem af Association of European Open-air Museums (AEOM).
Medlem af Naturstyrelsens Brugerråd for Fyn.
Medlem af Det Grønne Råd, Odense Kommune.
Bestyrelsesmedlem i Fonden til fynske kulturminders bevarelse.
Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur.
Medlem af udvalget for Nyere Tids Arkitektur, By & Land.
Medlem af Planudvalget, By & Land.

Drift
(Lone Weidemann)
Styre- og investergruppen Destination Fyn Klyngen.
Advisory board Kina Alliancen / Destination Fyn.
De Fynske Attraktioner.
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Formidling & satsninger
(Ida-Marie Vorre)
Advisory board SPROUT (DAC og Faaborg-Midtfyn Kommune).
(Henrik Lübker)
Medlem af Vores Museum netværksgruppe.
(Rikke Jahn Svinding)
Deltagelse i papirklipskonkurrencen i H.C. Andersen Park, Funabashi, Japan.
(Keiko Yada)
Deltagelse i papirklipskonkurrencen i H.C. Andersen Park, Funabashi, Japan.
(Mette Kiilerich)
Deltager i professionspanel på pædagoguddannelsens innovationsspor.
(Lise Gerda Knudsen)
Bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund for Fyn.
Redaktør af Fynske Årbøger.
Medlem af Danske Frilandsmuseers Netværk.
Medlem af Association of European Open Air Museums (AEOM).
Medlem af Folkeuniversitetets programråd for historie, Odense.
(Dyveke Skov Larsen)
Bestyrelsesmedlem Historisk Atlas.
(Lise Kapper)
Netværk for en samarbejdsparat kommune / frivillige i OK.
Praktikantaftagerpanel, Medievidenskab / Syddansk Universitet.
(Benedikte Jeppesen)
Medlem af Måltidspuljen (Organisationen Danske Museer).
Medlem af Danske Frilandsmuseers Netværk.
Medlem af MID - formidlernetværket - (Organisationen Danske Museer).
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4.9.3. Personaleoversigt

Ansatte, der pr. 31. december 2017 havde kontrakt ved Odense Bys Museer samt månedslønnede
museumsværter.

Museumschef

Torben Grøngaard Jeppesen

Driftsudvikling
Driftschef / souschef

Hanne Plechinger

IT-udvikling
IT-supporter
IT-medarbejder

Andreas Dalegaard Szomlaiski
Bodil Cronin

Økonomi og Personale
Teamleder
Løn- og personalekonsulent
Assistent
Assistent
Assistent

Vibeke Sielemann
Susanne Kromann
Gordana Rajic
Joan Marianne Mikkelsen
Pernille Pia Christensen

Projektteam By
Tilsynsførende
Museumsassistent
Museumsassistent
Museumsassistent

Stig Nørgaard Olsen
Evald Pedersen
Stig Bjørn Clausen
Søren Dupont Rasmussen

Projektteam Land
Forvalter
Gartner/landbrugsmedhjælper
Serviceassistent

Alex E. Hansen
Chris Nielsen
Lars Bo Bech Petersen

Marketing og turisme
Marketingkoordinator
Marketingsmedarbejder
Grafiker

Lone Weidemann
Lone Jung
Bjørn Koch Clausen
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Formidling & satsninger
Formidlingschef

Asger Halling Lorentzen

Overinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Formidlingskoordinator
Formidler
Formidler
Formidler
Formidler
Formidler
Formidlingsleder
Formidlingsassistent
Kostumesyerske
Kostumesyerske
Arkitekt
Museumsassistent
Håndværker
Håndværker
Akademisk medarbejder

Lise Gerda Knudsen
Henrik Lübker
Ida-Marie Vorre
Karsten Kjer Michaelsen
Lise Kapper
Mette Stauersbøl Mogensen
Dyveke Skov Larsen
Rikke Jahn Svinding
Keiko Yada Karsbæk
Maria Kastrupsen
Mette Vedel Kiilerich
Michael Brødsgaard Andersen
Lise Marie Nedergaard
Benedikte Jeppesen
Charlotte Pedersen
Maja Gerd Storm Mathiesen
Trine Sørensen
Elsa Marianne Schrøder
Tina Damgaard Hagenberg
Kasper Jensen
Finn Balsby Sørensen
Grith Lykke Clausen

Den Fynske Landsby
Teamkoordinator
Gartner
Gartner
Gartnermedhjælper
Landbrugsmedhjælper
Landmand
Landmand
Landmand
Maler
Murer
Snedker
Specialarbejder

Nikolaj Halck Krause
Jens Bjørn Clausen
Jens Ole Storm Pedersen
Jenny Bager
Natalie Lisbeth Sejer Sørensen
Dorthe Valborg Elmholt
Morten Birkely Ottendal
Randi Mose Hansen
Charlotte Lisa Trebbien
Jan Benny Osther
Helge John Jørgensen
Stine Boline Højrup

Rundvisere
Rundviser
Rundviser
Rundviser

Amalie Christina Klitgaard
Anna Mygind Gregersen
Anne Horsted Møller
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Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser
Rundviser

Bjerne Juhl Frederiksen
Camilla Bergstrand-Christensen
Frede Bent Madsen
Helle Madsen
Islam Abdulhadi Dibaje
Jette Klingbech
Kristoffer Risom Peschardt
Lasse Heldbjerg Offersen
Laura Lind Albertsen
Maibritt Huusmann Jensen
Maibritt Popp Stuckert Jørgensen
Marie Gregersen
Marie Louise Johansen
Mie Samsø Fenger Holk
Simon Kjærgaard Hansen
Sofie Skov Mortensen
Stine Juul Andersen

Historiepilot
Historiepilot
Historiepilot
Historiepilot
Historiepilot

Anne Lund Borre
Alexander Uggerly Jørgensen
Peter Krogsted Nielsen
Sicilie Maria Stephanie Lawell

Publikumschef

Merete Schultz

Koordinator
Assistent
Assistent
Kontorassistent
Tilkaldevagt

Bo Gregersen
Tina Hassing
Birgitte Dyhrberg Rasmussen
Mia Grøndal Jensen

Publikum

Møntergården
Museumsvært/forvalter
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Tilkaldevagter

Karsten Bøg Stenderup
Anne Katrine Thaastrup-Leth
Anette Synnøve Zoega
Kirsten Margrethe Ohmstede
Mikkel Egenhardt Fjederholdt
Alexander Styhr Kristensen
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H.C. Andersens Hus
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Tilkaldevagter

Anne Sørensen
Annette Nellemose Hansen
Charlotte Øxenholt
Finn Bangshåb
Hanne Aabo
Kristian S. Hansberg-Bertelsen
Poul Stig Hansen
Thea Traun

H.C. Andersens Barndomshjem
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Tilkaldevagter

Anne Elisabeth Byrum
Jette Osbahr
Lotte Bro Mulvad
Vivi Tredal

Carl Nielsen Museet
Museumsvært
Museumsvært
Tilkaldevagter

Ulla Margrethe Pind
Sara Skaftgaard Hansen

Carl Nielsens Barndomshjem
Museumsvært
Museumsvært
Tilkaldevagter

Hanne Osbirk
Lene Christensen

Den Fynske Landsby
Assistent
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Tilkaldevagter

Jette Hovgård Johansen
Christina Rikke Mikkelsen
Christian Hovgård Johansen
Ejnar Brund Gensø
Frede Holm Madsen
Jonas Rein Boese
Katrin Bøttger
Linda Holm Nielsen
Maria Friis Jensen
Sara Højgaard Jørgensen
Silas Tobias Bojesen
Susanne Henneberg
Thomas Kaltoft Böhm
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Mediemuseet
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Museumsvært
Tilkaldevagter

Birgitte Monefeldt
Carsten Bjerre
Fehka Cirkinagic
Jane Burhøj
Mette Lahrmer Pedersen
Susanne Nielsen

Børnekulturhuset Fyrtøjet
Eventyrpilot
Eventyrpilot
Eventyrpilot
Eventyrpilot
Eventyrpilot
Eventyrpilot
Eventyrpilot
Eventyrpilot
Eventyrpilot
Tilkaldevagter

Anne-Mette Halling Olesen
Cecilie Skøtt
Frederikke Fabricius
Ida Balle Hansen
Rikke Elbæk Eriksen
Sofie Borch Nielsen
Sofie Skøtt
Stine Lindegaard
Ulrikke Halling Olesen

Kulturarvschef

Jens Toftgaard

IT-udvikler

Dan Henrik Andreasen

Historie
Overinspektør
Akademisk medarbejder
Arkivmedarbejder
Bibliotekar
Fotograf
Frivilligkoordinator
Kontorassistent
Magister
Museumsassistent
Museumsassistent
Museumsinpektør / arkitekt
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Registrator
Videnskabelig medarbejder

Anders Skriver Myrtue
Sissel Bjerrum Fossat
Inger Heldbjerg Busk
Gitte Andersen
Ole Lund Jensen
Flemming Steen Nielsen
Pia Lenda Kaltoft Jensen
Ole Selmer Hjernø
Anne Louise Lund Jensen
Jørgen Bai Brandstrup
Jan Bo Jensen
Anders Bo Rasmussen
Camilla Pryds Schjerning
Christian Hviid Mortensen
Ellen Warring
Lasse Top-Jensen
Bent Richardt Rasmussen

Kulturarv
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H.C. Andersen og Carl Nielsen
Overinspektør
Museumsassistent
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Videnskabelig assistent

Ejnar Stig Askgaard
Solveig Brunholm
Niels Bjørn Friis
Ane Grum-Schwensen
Thomas Søndergaard Estrup Iversen

Arkæologi
Centerleder
Overinspektør
Museumsassistent
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Videnskabelig medarbejder
Arkæolog
Arkæolog
Arkæolog
Arkæolog
Arkæolog
Arkæolog
Arkæolog

Mads Thagård Runge
Jesper Hansen
Nermin Hasic
Jakob Bonde
Jakob Tue Christensen
Maria Elisabeth Lauridsen
Michael Borre Lundø
Mogens Bo Henriksen
Peder Dam
Anette Guldager Boye
Kirsten Prangsgaard
Kirstine Haase
Mikael Manøe Bjerregaard
Bente Bech
Daniel Ravnholt Jørgensen
Klaus Risskov Pedersen
Line Borre Lundø

Bevaring
Overinspektør
Cand.scient.cons.
Cand.scient.cons.
Kons.tekn.
Museumsassistent
Medhjælper
Specialarbejder

Dorte Gramtorp
Jannie Amsgaard Ebsen
Jens Gregers Aagaard
Grylle Anna Beck Carstensen
Kenneth Hviid
Thomas Bostan Bech
Henning Michael Erlingsen

113

