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DEN FYNSKE LANDSBY
Den Fynske Landsby i 70 år
I 2016 rundede Den Fynske Landsby et skarpt
hjørne, da det en junidag blev fejret, at det var
70 år siden, museet åbnede for offentligheden. Dengang som nu var det ønsket at vise,
hvordan en fynsk landsby så ud, og der var
fokus på både bygninger og omgivelser. Alligevel er det tydeligt, at meget er forandret i de
forgangne 70 år. Fødselsdagen blev markeret
med omvisning, skumringstur og en lille
udstilling om museets historie.
Den Fynske Landsby for børn
Den Fynske Landsby er også for børn! Sådan
har det nu altid været, men i det forgangne år
har museets mindste gæster fået et helt nyt
område kaldet Børnenes Landsby, som i løbet
af året er blevet ’befolket’ med en række bondegårdsdyr i egetræ. Således kunne børnene i

Håndværkerne nyder en velfortjent pause fra arbejdet

Nogle af de flotte bondegårdsdyr i egetræ. I baggrunden ses skolen fra Eskær.

med at vedligeholde Den Fynske Landsbys bygninger.
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2016 fodre den tøjrede ko, ride en tur på gedebukken og lege med fåret og dets lam.

Den Fynske Landsbys bygninger
Da Den Fynske Landsby jo er et frilandsmuseum, er de gamle autentiske bygninger blandt
de vigtigste elementer i museet. Bygningerne
danner ramme om mange af museets levende
aktiviteter, og de er ’hjem’ for en række interiørudstillinger, der viser, hvordan mennesker
boede på Fyn i 1800-tallet. Men de er faktisk
også centrale som kulturarv i sig selv. Den
gamle fynske landbyggeskik, de lokale byggematerialer og ikke mindst de gamle metoder,
der er brugt til at bygge husene, fortæller en
masse historie om dagligliv og vilkår for ganske almindelige fynboer for 200 år siden.
Bygningerne bliver løbende vedligeholdt og
formidlet af Den Fynske Landsbys egne håndværkere, men nogle gange sker der større
restaureringsprojekter, som i særlig grad fortjener at blive nævnt. I 2016 blev første fase af
den store vindmøllerestaurering færdiggjort,
da selve møllekroppen blev gennemgribende
restaureret, og der kom nyt stråtag. Denne del
af projektet blev finansieret af Augustinusfonden, Aslaug og Carl Friis' Legat, Fondet til
Fynske Kulturminders Bevaring samt Bygningsbevaringsfonden af 1975.

udskifte stråtaget på museets aktivitetsgård.
Vi glæder os til i 2017 at kunne byde vores
gæster velkommen til en nytækket Torupgård
fuld af aktiviteter.

man bevæger sig rundt i fortiden. Desuden er
det oplevelsen, at gæsterne er mere tilbøjelige
til at henvende sig til medarbejderne med
spørgsmål og fortællinger, når de er i de gamle
dragter. På den måde får vi skabt mere formidling og en større kontakt til museumsgæsterne
– og det er jo dét, det hele handler om!

I løbet af højsæsonen kunne man ofte møde
museets håndværkere på toppen af det gamle
teglværk, hvor de har været i færd med at
restaurere taget. Arbejdet foregik fra et gammeldags træstillads, og den sidste side færdiggøres i den kommende sæson.
Da 2016 gik på hæld, blev der mulighed for at

Den Fynske Landsby
– på plancher og i montrer
I 2016 var Den Fynske Landsby vært for to
kulturhistoriske vandreudstillinger. I anledning af brugsforeningernes 150-års jubilæum
kunne man hen over sommermånederne se
Coops plancheudstilling om Brugsens historie
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I skovområdet bag alle bondegårdsdyrene er
der blevet etableret en naturbane, hvor børn
og andre med begejstring for balanceudfordringer og gemmelege kan boltre sig. Børnenes Landsby rummer mange timers leg for
både store og små.
Naturbanen er finansieret af Albanifonden,
mens Danske Bank Fyns Fond har støttet produktionen af de første trædyr. I 2017 vil der –
takket være endnu en donation fra Albanifonden – komme yderligere egetræsdyr til Børnenes Landsby.
Den Fynske Landsby – et levende museum
Levende Historie udgør en stor og vigtig del af
formidlingen i Den Fynske Landsby. Igennem
snart 20 år har formidlere i historiske dragter
levendegjort fortiden gennem arbejdet med
de gamle dagligdags opgaver på gården, i køkkenet, i værkstederne. Og sådan har det også
været i 2016, da antallet af formidlere har ligget på lige over de 100. I år har vi udvidet
Levende Historie med en gruppe markarbejdere, der går i marken med museets faste
landmænd for at være med til at formidle
landbrugets historie og udvikling igennem
1800-tallet. Vi er glade og taknemmelige over
at mærke den store interesse, der igen var for
at få lov at lægge sine frivillige kræfter i Den
Fynske Landsby.
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På mange hverdage i den forgangne sæson har
museets gæster desuden kunnet møde de fastansatte håndværkere, landmænd og gartnere i
historiske dragter. Selvom arbejdet i store træk
er det samme, om man er i historisk eller
moderne tøj, så medvirker de gamle dragter og
de tidsvarende redskaber til illusionen om, at

i museets besøgscenter. Brugsforeningerne
var første skridt ind i andelstiden, som især
med andelsmejerierne fik stor betydning for
den enkelte bonde og for hele det danske
landbrugs udvikling.
I forpagterboligen ved Tommerup Præstegård
viste vi i forårssæsonen særudstillingen
'Historien om gåsen', der fortalte om gåsen
som husdyr og dens betydning i landhusholdningen i 1700- og 1800-tallet. Udstillingen om
gåsen var velbesøgt, og den tilhørende konkurrence fik mange besvarelser.
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H.C. ANDERSEN
Arkitektkonkurrence
Den 2. april – på H.C. Andersens fødselsdag –
kunne vinderen af arkitektkonkurrencen for
det nye H.C. Andersens Hus (eventyrhuset)
afsløres. Det skete i rådhusets festsal under
overværelse af et stort opbud af interesserede
borgere. Borgmester Anker Boye og rådmand
Jane Jegind afslørede, at det vil være den
japanske stjernearkitekt Kengo Kuma, der
skal stå for opførelse af det nye hus, og at
Event Communications fra London bliver tildelt opgaven med udstillingsdesign.
Forud herfor havde været et forløb, som startede med en international idékonkurrence.
Denne fik en overvældende interesse.
Omkring 500 forslag fra hele verden blev
fremsendt, heriblandt mange utraditionelle
og spændende forslag. Herefter fulgte konkurrencen for formidlings- og udstillingsdesign og endelig selve arkitektkonkurrencen. I
sidstnævnte deltog nogle af verdens førende
arkitekter. I første runde af denne fik fem firmaer efter en prækvalifikation mulighed for
at indsende et forslag, og efter gennemgang af
disse valgte dommerkomiteen at gå videre
med to forslag. I anden runde holdtes dialogmøder med firmaerne inden den endelige
aflevering. Herved sikredes det, at de to forslag var så kvalificerede som muligt og dermed kunne danne grundlag for den endelige
realisering.

Den japanske arkitekt Kengo Kuma præsenterer sine ideer for det nye H.C. Andersens Hus den 31. oktober,
da nyheden om den endelige finansiering kunne offentliggøres.

O D E N S E B Y S M U S E E R 2 017
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Indvielsen af udstillingen i Qingdao sker ved, at et stort foto af H.C. Andersen skydes væk, og trappen ind til den
store udstilling er åben.

Finansieringen
I månederne efter afgørelsen arbejdedes der
intenst på at rejse den nødvendige finansiering. Det var med stor glæde, at borgmester
og rådmand i Mindehallen i H.C. Andersens
Hus den 31. oktober foran repræsentanter for
et stort internationalt pressekorps kunne
melde, at der var skaffet 305 mio. kr. til at
realisere det nye H.C. Andersens Hus. Præsentationen fik en ekstra markant dimension
ved, at arkitekt Kengo Kuma havde taget

turen fra Tokyo for at deltage heri, og at
repræsentanter for Event Communications
tillige var til stede. Pressen kastede sig naturligvis over både Kengo Kuma og Event-folkene. Kengo Kuma Associates er et meget eftertragtet og berømt arkitektfirma, der bygger
mange steder i verden og skal stå for bl.a. det
olympiske stadion i Tokyo til OL i 2020. Event
Communations har vundet mange priser,
bl.a. Museum of the Year 2016 for det jødiske
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museum i Polen og ikke mindst det nye og
meget roste Titanic-museum i Belfast.
Finansieringen af det nye H.C. Andersens
Hus er tilvejebragt med betydelig støtte fra
A.P. Møller Fonden og med bevillinger fra
Augustinus Fonden og Odense Kommune.

stedets størrelse. Dele af udstillingen fik
efterfølgende en permanent karakter i den
store flotte og fredede konferencebygning
ikke langt fra Prinsessens Hus (om dette se
omtale af huset i Årbogen for 2016). Samtidig
med indvielsen af udstillingen åbnedes have-

anlægget ved Prinsessens Hus, og her finder
man bl.a. et lille stykke af Odense Å genskabt. En synliggørelse af den drøm, som
H.C. Andersen havde som barn, at hvis man
gravede en tunnel under åen, ville man komme til Kina.

Kina og kinesere
I Kina har man en stor forkærlighed for H.C.
Andersen, og hans eventyr er kendt over hele
det store land. Ikke mange kinesere ved, at
han stammer fra Danmark, og endnu færre, at
hans fødeby er Odense. Det har Odense Bys
Museer i et tæt samarbejde med H.C. Andersen Fonden gennem de seneste år arbejdet på
at ændre. Ved enhver given lejlighed fortæller
vi i Kina, at skal man vide mere om den kære
forfatter og hans baggrund, skal man komme
til Odense og besøge hans fødehjem, museum,
barndomshjem og landsbyen fra hans tid –
Den Fynske Landsby. Indsatsen bærer tydeligt frugt år for år. I 2013 besøgte 3.845 kinesere H.C. Andersens Hus, i 2016 var tallet
nået op på 14.236. Også antallet af kinesiske
overnatninger på byens hoteller stiger fra 829
i 2014 til 5.438 i 2016.
Den tætte kontakt til Kina fører til stadig flere
samarbejder, og i juni 2016 kunne udstillingen
”Life itself is the most wonderful fairytale” –
et H.C. Andersen-citat – åbne i den smukke
by Qingdao på Kinas østkyst. Udstillingen
blev i løbet af tre måneder besøgt af 120.000
gæster; et tal, som var maksimum i forhold til
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Kinesiske børn kryber gennem jordkloden fra Kina til Odense og følger ”Odense Ås” løb gennem den nyanlagte
have ved Prinsessens Hus i Qingdao, Kina
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To fine erhvervelser
Kort før sin afrejse til Odense, hvor H.C.
Andersen skulle nyde sit æresborgerskab,
sad han den 30. november 1867 hos familien
Melchior på Højbro Plads i København og
skrev et digt til fru Melchiors bror og svigerinde, Aron og Fanny Henriques, der skulle
fejre deres kobberbryllup dagen efter. Med
digtet fulgte 12½ skilling i kobbermønt. I digtet lader digteren de 12½ skilling kobber
symbolisere ægteskabets alder og lader forstå, at kobberet med tiden bliver til sølv – og
til sidst til guld. Mønterne var alle såkaldte
spionmønter, der kunne åbnes og indeholde
noget. De seks mønter indeholdt miniaturefotografier af ægteparrets seks børn. De seks
øvrige skillingsmønter indeholdt et lille digt
til hver af de seks børn, og den halve skilling
indeholdt et lille digt til det barn, ægteparret
havde i vente.
Det lykkedes for museet i 2016 at erhverve
kobberbryllupsdigtet tillige med en af spionmønterne til datteren Ellen. I forvejen havde
museet i sine samlinger to spionmønter med
digt til og portræt af sønnen Gustav. Den fine
kobberbryllupsgave giver indtryk af den
levende fantasi og den veloplagte form for
kreativitet, den da 62-årige digter besad. Ved
samme lejlighed erhvervede museet en collage af H.C. Andersen til Fanny og Aron Henriques. Et sjældent eksempel på en usædvanlig form for collagekunst af Andersen, idet
han som element i sin collage foruden et
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Kobberbryllupsdigtet til Fanny og Aron Henriques og spionmønten til datteren Ellen.

papirklip af et teater med danserinder har
benyttet tørrede blomsterblade. Normalt kan
man ikke afgøre ved digterens klip, hvorvidt
de af Andersen selv er monteret på det bagvedliggende papir eller ej. Dette er ikke tilfældet her. Ikke bare klippet men hele montagen er udført af H.C. Andersen. Påskriften,
som er et lille digt, laver et ordspil med collagens elementer:

En lille Verden paa Bladet Du finder
Et heelt Theater og to Dandserinder.
Erhvervelsen af kobberbryllupsdigtet og collagen blev muliggjort med støtte fra Slots- og
Kulturstyrelsen samt H.C. Andersens Fond.
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Da Haruki Murakami kom på besøg
Den 30. oktober modtog museet fornemt
besøg, da den verdensberømte forfatter
Haruki Murakami besøgte H.C. Andersens
Hus. Anledningen til besøget var, at den
japanske forfatter modtog den prestigefyldte

Hans Christian Andersen Literature Award,
og i museet kunne kulturrådmand Jane Jegind
sammen med kultur- og kirkeminister Bertel
Haarder og museumschef Torben Grøngaard
Jeppesen afsløre mindepladen for denne
hæder for Murakami. Herefter viste overin-

spektør Ejnar Stig Askgaard hædersgæsten
rundt i museet, og i H.C. Andersens stue ved
digterens skivebord skrev Murakami en hilsen i museets gæstebog, inden turen gik til
den officielle, festlige prisoverrækkelse på
Odense Rådhus.

Med modtagelsen af den fornemme Hans
Christian Andersen Literature Award indskrev Haruki Murakami sig i rækken af de
øvrige modtagere af prisen, der siden 2010 er
blevet overrakt J.K. Rowling, Isabel Allende
og Sir Salman Rushdie.
”Jeg flyver med dig hjem!”
Studio Ghibli besøger Fyrtøjet
I august 2016 fik Fyrtøjet under H.C. Andersen
Festivals besøg af Mr. Momose fra Studio Ghibli, det verdensberømte japanske animationsstudie, der står bag film som Totoro, Kiki den
lille heks og Ponyo på klippen ved havet. Tegneren skulle afholde workshops for Fyrtøjets
gæster og give dem et indkig i Ghiblis poetiske
verden af sælsomme streger, dybsindige historier og figurer fulde af fantasi og gådefuldhed.
Mr. Momose har arbejdet for Studio Ghibli de
seneste 31 år og således været med fra filmstudiets grundlæggelse. Det var hans første
rejse til Danmark og blot hans anden til Europa. Der var programsat 3 daglige workshops
på Fyrtøjet af 1½ times varighed hen over 3
dage med titlen Tegn Manga med Ghibli.
Det blev et fantastisk møde med en fænomenal tegner og Ghiblikunstner. Kort inde i hver
enkelt workshop indtraf det bevægende øjeblik, da det for alvor dæmrede for børnene, at
Mr. Momose var ”the real thing”. At det var
HAM, der havde tegnet Kiki og havde været
med til at lave de film, de holdt så meget af. At

Haruki Murakami ved digterens skrivebord.
O D E N S E B Y S M U S E E R 2 017

Mr. Momose fra Studio Ghibli.
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han var fløjet til Odense, blot for at være sammen med dem her i Fyrtøjet. Og så så de på
tegneren med undrende hengivenhed. Et af
børnene udbrød – med øjnene fokuseret og
bestemt rettet mod Mr. Momose – som om
alene blikket ville oversætte ordene til
japansk: ”Jeg flyver med dig hjem!”.
Børnene var fulde af spørgsmål til Ghibli-tegneren: Hvornår begyndte du at tegne? Hvordan har du lært det? Hvad er din yndlingsfilm?
Som svar på sidste spørgsmål, fortalte Mr.
Momose alvorsfuldt børnene, hvor meget det
krævede af ham og de andre tegnere at være
med til at fremstille tegnefilmene; at de måtte
bevæge sig så langt ind i arbejdet med hver
enkelt historie og karakter og stille sig så fuldt
og helt til rådighed for hver enkelt produktion,
at spørgsmålet om, hvilken film der var deres
favorit, aldrig blev relevant. Her mødte børnene en oprigtig kunstner. Hos Mr. Momose fik
de ingen tilpassede og børnevenlige svar, som
kunne matche beundringen i deres blik og
spørgsmål. De fik tegneren uredigeret og
oprigtig – og de elskede ham.
Den samme alvor mødte han dem med, når
han kiggede på hver enkelt elevs skitser under
workshoppen. Tegningerne blev vurderet og
kommenteret, som var børnene hans ligeværdige kolleger. Den alvor og respekt forstod
børnene – de forstod, at han var ægte interesseret i at møde dem som mennesker og træffe
danske børn med selvstændige bud på en fortolkning af H.C. Andersens historier.
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Han havde selv medbragt billedmæssige fortolkninger af H.C. Andersens eventyr: 5
storyboards over eventyret om Den lille Havfrue, skabt udelukkende til workshoppen.
Deltagerne skulle bruge disse storyboards
(handlings-/sceneskitser) som inspiration til
de eventyr, de ønskede at arbejde ud fra. Mr.
Momose’s storyboards var små enkeltstående
og bjergtagende kunstværker. I gennemgangen af dem åbnede han børnenes blik for nogle af Ghiblistudiets teknikker: Hvad er det,
der skaber personlighed i en karakter? Hvad
skaber poesi? Hvorfor bøjer prinsens arme sig
på akkurat denne måde i dette billede? Hvad
betyder øjnenes størrelse i denne scene? Indføringen i de tekniske detaljer voksede frem i
en dialog med børnene i en stemning af dyb
interesse og varm ærefrygt.
Dermed lykkedes Fyrtøjet med det, der var
håbet for mødet med Ghibli: At børnene ikke
blot blev præsenteret for en kunstner og hans
kunstobjekter som noget, de skulle beskue
udefra. At de deltog i en workshop, der handlede om mere, end at de skulle forbedre og
udvikle deres tegneevner.
Det lykkedes, fordi Mr. Momose var så oprigtig. Det lykkedes, fordi han værdsatte og forstod vigtigheden af, at Fyrtøjets formidlere
satte deres formidlingserfaring ind som en
bro mellem ham og børnene. Både gennem en
konkret sproglig oversættelse fra japansk til
dansk, men som det centrale – også gennem
en indfølt videreformidling til børnene af

hans pointer, hans kunstneriske visioner og
hans personlige væsen. Han skulle kunne
åbne sit arbejde op for børnene i bevidstheden om, at formidlerne forstod hans budskab,
forstod hans metier og kunne sætte sig i hans
sted og forholde sig til spørgsmålet: Hvad
kræver det at skabe? Mr. Momose oplevede
på sin side, hvordan formidlerne for at opnå
dette fremstillede de eksempler og opgaver,
som børnene skulle arbejde med, med gestik
og mimik. Mr. Momose’s erfaringer og teknikker blev videregivet til børnene med kropslig,
sanselig indlevelse. Her fik han et kig ind i
Fyrtøjets formidling for børn – at det handler
om at ’læse’ børnene, at reagere på den givne
situation, at hele tiden tilpasse produktet til
de aktuelle omstændigheder, at intet er statisk. Det handler om – hvad enten det er gennem fortælling af H.C. Andersens eventyr,
teaterimprovisation eller som her i workshops – at stille sig til rådighed for børnene
for at skabe momentet. Det øjeblik, da et menneskeligt møde opstår, og en dybere grund
bliver synlig under det, vi foretager os, og de
emner, vi beskæftiger os med.

Tegn Manga med Ghibli blev realiseret med
støtte fra H.C. Andersen Festivals.

MØNTERGÅRDEN
Arkæologer og nissologer
I februar 2016 fejrede Møntergården rejsegilde for det børnemuseum, der skulle åbne i
2017, og året blev på mange måder en tyvstart
på den udvidelse af børneformidlingen på
Møntergården, som i en lang årrække har
været museets ønske. I foråret blev der med
støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond også
ansat en ny børneformidler, der fremadrettet
skal være tilknyttet det nye børnemuseum.
Med formidleren i huset var vejen banet for
en lang række spændende og sjove børneaktiviteter allerede i 2016.
Vinterferien bød på historisk tegneserieworkshop, og i sommerferien stod den på
arrangementet ”Arkæolog for en dag”. Her fik
børnene udleveret en spandfuld jord, som de
skulle undersøge for middelalderfund. Som
ægte, nørdede arkæologer skulle de rense
fundene, undersøge dem, beskrive dem, tegne
dem, fotografere dem og på den måde finde ud
af mere om genstandene. Aktiviteten knyttede sig til museets aktuelle udgravninger på
Thomas B. Thriges Gade, og dagligt afgik der
rundvisningsdelegationer fra museet til
udgravningen, hvor børnene kunne se de ægte
arkæologer i aktion.
Fra det nørdede og faktuelle bevægede efterårets børneaktiviteter sig over i det mere
eventyrlige univers. I efterårsferien kunne
børnene høre gamle sagn og med eventyrlig
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De små arkæologer har travlt med at finde genstande.
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inspiration fra dem besøge et kreativt drageværksted med alskens skønne materialer til at
bygge drabelige eller nuttede drager af.
Sagn og gamle historier dannede på samme
måde rammen, da formidleren i november og
december inviterede byens børnehaver til at
komme ind på Møntergården for at blive ægte
nissologer. Her skulle de gå i Professor Gisenrøds fodspor, høre om nissernes historie og
grave efter nissespor på museet. Selvfølgelig
fik de et flot diplom som bevis på deres nye
uddannelse!

Gøgl i gården
Hen over hele sommerferien genlød museets
gårdrum af latter. Til både store og små
gæsters udtalte fornøjelse husede museet tre
uger i træk forskellig gøglere, som havde hver
deres særlige reference til kulturhistorien.
Først leverede Det Mindste Cirkus med klovnen Jody traditionen tro sit one-man-cirkusshow, der trak veksler på stumfilmsgenren.
Dernæst tryllebandt magiker Henrik Christensen publikum med sin historieinspirerede gademagi, og sidst men ikke mindst kunne

”Marionetspilleren” med Teatret Svanen

børn og voksne glæde sig over fortolkningen
af H.C. Andersens måske mindre kendte
historie ”Marionetspilleren”, serveret af
Teatret Svanen i en blanding af gøgl og dukketeater.
History Slam
En fredag aften i april var det muligt at blive
kulturklog på en ganske festlig måde, da
History Slam for andet år i træk løb af stablen
på Møntergården i samarbejde med studerende fra historiestudiet på SDU. Aftenens tema
var fynsk historie, og arrangementet gik i al
sin enkelhed ud på, at fire studerende skulle
servere et kort oplæg om et selvvalgt (fynsk)
historisk emne og ud fra performance, viden,
engagement og bifald fra publikum dyste om
titlen som årets bedste History Slammer.

Firedobbelt DM-finalist i Poetry Slam, Tobias
Dalager, var konferencier. Han varmede publikum op med et muntert, historisk slam om
”Hans som ikke er vild med dans. Hans han er
vild med historien....”, som publikum elskede,
og som var med til at gøre det til en hyggelig
aften, hvor historiske fakta gik hånd i hånd
med humor.
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Nogle af de ægte nissologer med deres flotte diplomer.
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Sikken voldsom trængsel og alarm
De to første weekender i december var Møntergårdens hyggelige gårdrum fyldt med besøgende til det årlige H.C. Andersen Julemarked,
som Møntergården traditionen tro er en del af.
De hyggelige boder fristede med fine juleting,
kandiserede æbler og snaps at varme sig på,
kunsthåndværkernes flotte ting kunne beundres og købes med hjem til julegaver, alt imens
gøglerne fra Dr. Schmellers Magiske Menageri
underholdt på den brostensbelagte plads.

Der var i år pyntet op med ekstra mange juletræer, som gjorde deres til at skabe mange
hyggelige kroge, hvor den lækre H.C. Andersen-gløgg kunne nydes – hvis man da ikke hellere ville have varmen indenfor i den hyggelige
julecafé. Endnu et dejligt julemarked med
mange tusinde gæster blev det til i 2016.
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Udstillingen viste et bredt udsnit af genstande med relation til frimureriet i Odense fra museets egne samlinger
suppleret med indlån fra den lokale frimurerloge og hovedlogen i København.
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”Maria til de tre Hjerter”
I perioden fra 1. april til 30. juni viste Odense
Bys Museer sammen med den lokale Odenseafdeling af frimurerordenen særudstillingen
”Maria til de tre Hjerter”. Igennem årene har
Maria-logen sammen med andre loger spillet
en vigtig rolle i Odense. Med genstande fra
egne samlinger samt indlån udefra satte
museet fokus på dette vigtige aspekt af byens
sociale liv og historie.

arbejde, som logen påtog sig med bespisning
af byens fattige og oprettelse af en fødselsanstalt for ugifte kvinder.
Frimurerlogens ritualer er stadig hemmelige,
men med udstillingen fremgik det, at der i dag
er langt mere åbenhed om frimurerarbejdet
end tidligere.

For 225 år siden åbnede i Odense den første frimurerloge uden for København. Logens navn er
” Maria til de tre Hjerter”, og dens navnemoder
var den daværende kronprinsesse af Danmark,
gift året før med den regerende kronprins Frederik, senere den 6. Det var Marias far, stormester prins Carl af Hessen, der dermed gerne
ville give sin datter et varigt eftermæle og samtidig knytte logen til kongehuset.
Netop logen i Odense skulle få to kongelige
medlemmer, nemlig Christian den 8. og Frederik den 7. Med oprettelsen af Fyens Guvernement opholdt kronprinserne sig flere måneder af året i Odense, og de blev begge optaget i
”Maria til de tre Hjerter” og deltog i logen, når
de havde mulighed for det. Hermed var der
åbnet for en lang tradition, hvor de danske
konger var medlemmer af frimurerordenen.
Christian den 10., død 1947, var den sidste
konge, der var frimurer.
Frimurerlogen kom i løbet af 1800- og 1900tallet til at sætte et stærkt præg på livet i
Odense, ikke mindst gennem det store sociale

I Carl Nielsens Barndomshjem er der tradition for en række mere eller mindre faste
arrangementer hen over året. Tilrettelæggel-
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CARL NIELSEN

sen såvel som afviklingen af disse sker ofte i
samarbejde med en gruppe dedikerede frivillige, som kalder sig Carl Nielsens Vennekreds.
Vennekredsen er med til at skabe den ofte varme og hyggelige atmosfære, der kendetegner
arrangementer i barndomshjemmet. De
månedlige aftenåbninger er et godt eksempel.
Generelt er disse aftener både populære og
velbesøgte, men tendensen har i 2016 været
for opadgående. Ved årets to sidste aftenåbninger i august og september var der så mange
i det lille hus, at vi løb tør for stole og måtte ud
at låne blandt de publikummer, der boede tættest på. Vi glæder os over denne udvikling og
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har derfor også allerede dels investeret i flere
klapstole, dels planlagt flere tilføjelser til aktivitetsprogrammet i 2017.
Også samarbejdet med Carl Nielsen Skolen i
Nr. Lyndelse er værd at fremhæve i denne
sammenhæng. Det er et samarbejde, der
gavner begge parter: Museets personale stiller deres faglighed til rådighed, når og hvor
det kan understøtte skolens formål. Til gengæld bakker skolen flot op om museets aktiviteter til gavn for museets øvrige gæster.
Eksempelvis medvirkede skolens børnekor
under ledelse af Annette Lynghøj ved sæsonåbningen i maj, mens orkesterklassen spillede og sang som en del af den musikalske
underholdning ved årets fødselsdagsfejring
9. juni. Som publikum var det svært ikke at
blive smittet af børnenes umiddelbare glæde
ved musikken og stolthed over at kunne
bidrage, og hvem ved – måske er kimen på
den måde blevet lagt til en ny komponist
eller musiker med rødder i det midtfynske?
Fremadrettet vil vi i hvert fald arbejde på at
knytte museet endnu tættere sammen med
skolen og andre relevante institutioner i
lokalområdet med henblik på at sprede
begejstring og øget interesse for Carl Nielsens musik også blandt de yngre målgrupper.

MEDIEMUSEET
Læring på Mediemuseet
– nye undervisningsforløb
Undervisningsforløb og andre former for læringstilbud til skoler har i en årrække spillet
en vigtig rolle i Mediemuseets formidling.
Museets fagområde falder naturligt ind i
danskfaget på både grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau, men også i samfunds- og
historiefaget kan vores forløb dække lærings-

mål med udgangspunkt i journalistik, massemedier og demokrati og andre aspekter af det
brede felt, som den danske mediehistorie
dækker.
I efteråret 2016 udvidede vi vores tilbud med
to nye forløb: Medier på kryds og tværs samt
Nyhedsjournalistik. Sidstnævnte er en videreudvikling af et eksisterende forløb og indeholder nu også et praktisk element, hvor eleverne selv – delt ind i to redaktioner – ud fra
Ritzaus Bureaus nyhedsflow skal vælge og

vinkle dagsaktuelle nyhedshistorier med
udgangspunkt i den del af segmentpressen, de
hver især repræsenterer.
Som en bredere introduktion til mediehistorien sætter Medier på kryds og tværs fokus på
sammensmeltningen af spil, tv og andre
medier og engagerer eleverne i et sjovt og
anderledes forløb med quizzer og diskussioner med det formål at sætte nutidens brogede
mediebillede i perspektiv.
Vi håber, at rigtig mange undervisningsinstitutioner vil benytte sig af vores undervisningstilbud og i det hele taget vil prioritere et
besøg på Mediemuseet. Vi har altid gratis
adgang for skoleklasser, og man kan ved et
besøg altid benytte sig af vores øvrige formidlingstilbud som MedieMixeren, de arbejdende værksteder (tirsdag og onsdag formiddag)
og ikke mindst udstillingen Magtens Medier –
Mediernes Magt.
Sensationsskriblerier på Mediemuseet
I efterårsferien huserede Rita Rivejern og
troldmandstypograferne atter på Mediemuseet i forbindelse med Harry Potter Festival.
For tredje gang fremstillede en masse engagerede Harry Potter fans saftige forsidehistorier til forsiden af Profettidende. Og heldigvis
kom en masse andre gæster forbi for at kikke
med og indsnuse duften af tryksværte – knap
500 personer i alt besøgte museet i de to dage,
som festivalen varede.
En af forsiderne på Profettidende.
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Mediemuseet har erhvervet Galten Nærradio
Den 14. december 2016 afhentede Mediemuseet et lille radiostudie i Ørnhøj vest for Herning. Studiet havde indtil 1986 stået 100 kilometer længere østpå i landsbyen Galten, hvor
det blev en af de flere hundrede privatdrevne
lokalradioer i Danmark, der fik sendetilladelse fra begyndelsen af 1980’erne.

Lokalradio Galten begyndte at sende den 2.
december 1983. Stifteren hed Jørgen Grønkær.
I juni 1986 brød halvdelen af medarbejderne ud
og stiftede ’Galten Nærradio’ med Kurt Hansen
som leder. I de følgende tre år frem til 1989
sendte de to konkurrerende nærradioer i
området ved Galten, Gjern, Hammel, Harlev og
Ry mellem Aarhus og Silkeborg.

skilte, så man i dag kan gå rundt i området og
læse om fabrikkens historie og betydning.
Skiltene blev lanceret den 10. november på
toppen af det gamle administrationstårn i selskab med rådmand Jane Jegind, Thomas B.
Thriges Fond og interesserede odenseanere.

De fleste lokalradioer spillede en stor rolle i
deres områder og fik med populærmusik og
lokale indslag indflydelse på udviklingen i
Danmarks Radio.
I oktober fik museet en henvendelse fra Kurt
Hansens datter og tidligere medarbejder ved
radioen, Marianne Damkjær, som gerne ville
overdrage studiet med udstyr, interiør, pladesamling, udsendelser på bånd, fotos m.m. til
museet. En anden af den lille radiostations
tidligere medarbejdere skriver nu på historien
om Galten Nærradio til os, så den kan blive
bevaret som et godt eksempel på en væsentlig
del af radiomediets historie.

ARKÆOLOGI
Årets arkæologiske undersøgelser
I 2016 har museets arkæologiske aktivitet
været præget af afslutningen på feltarbejdet
ved Thomas B. Thriges Gade samt gennemførelsen af en række naturvidenskabelige analyser fra flere af de største arkæologiske klenodier på Fyn. Såvel dna- som strontiumanalyser af det 10.000 år gamle Koelbjerg-skelet
samt 14C-dateringer fra de ældste aktiviteter
ved vikingeborgen Nonnebakken er omtalt i
selvstændige artikler i Årbogen, men derforuden fortjener en række øvrige udgravninger i
og uden for Odense at blive fremhævet.

HISTORIE
Thomas B. Thriges 150-års fødselsdag
I 2016 havde Thomas B. Thriges 150 års fødselsdag. Hans fødselsdag blev fejret med en
række offentlige arrangementer, som ved
Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens velvilje tog udgangspunkt i den fine udsigt på 10.
etage i Thrige-virksomhedens gamle administrationsbygning på Tolderlundsvej.
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Thomas B. Thrige var grundlæggeren af en
elektroteknisk fabrik, der i perioder hørte til
blandt Danmarks største virksomheder og
var en væsentlig brik i Odenses historie i det
20. århundrede. Mange tusinde odenseanere
er gået igennem fabrikkens porte i Skibhus-

kvarteret, og selv i dag er fabrikkens administrationstårn et fikspunkt på byens horisont.
Virksomheden producerede forskellige former for elektrisk udstyr som elmotorer, elevatorer, skibskraner og transformatorer. Særligt elmotorerne var afgørende i udviklingen
af det danske produktionsapparat i en sådan
grad, at to tredjedele af al dansk produceret
elektrisk udstyr kom fra Thrige-karréen. Thomas B. Thrige er derfor en af de fremmeste
repræsentanter for Odenses industrihistorie.
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Den runde fødselsdag gav anledning til at formulere et forsknings- og formidlingsprojekt
om Thriges virksomhed, som det takket være
økonomisk støtte fra Thomas B. Thriges Fond
var muligt at iværksætte. Undersøgelserne
mundede blandt andet ud i en rapport, der
belyste tilrettelæggelsen af rationel produktion i Thrige-karréens fabriksbygninger. Til
formidling af virksomhedshistorien blev der
med velvilje fra områdets nuværende ejer,
Byggeselskab Olav de Linde, opsat en række

Fraugde – Facebook-grunden
Den 4. januar 2016 genoptoges (se årsberetning 2015) museets store udgravning i Tietgenbyen på det areal, der efterfølgende af
medierne er blevet døbt ”Facebook-grunden”,
og som Facebook og Odense Kommune
offentliggjorde på et stort anlagt pressemøde
den 19. januar 2017. Udgravningerne i 2016
afdækkede den resterende del af et kæmpe
bopladsområde, der nu tæller flere end 250
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hustomter fra både sten-, bronze- og jernalder. Bearbejdningen af de mange udgravningsresultater er endnu ikke tilendebragt,
men i løbet af 2017 skal vi have analyseret de
arkæologiske fund og lavet naturvidenskabelige analyser af bl.a. ca. 600 hjemtagne jordprøver. I en af disse jordprøver har vi allerede
fundet en deform glasklump (jf. billede). Glasklumpen har oprindelig været en stor og fornem vandfarvet perle, der må være erhvervet
fra de romerske provinser på kontinentet. Vi
formoder, at perlen – efter den kom til Fraugde-området – ledsagede sin ejer på ligbålet,
før den senere endte sin lange færd i et stolpehul omkring 300-400 e.Kr.

Tracéet – et snit i Fyn
I forbindelse med jordlægning af stærkstrømskabler foretog museet en forundersøgelse af
et 50 km langt tracé fra Røjle Klint mod nordvest til området mellem Jordløse og Faldsled
mod syd. Undersøgelserne gav et informationsrigt snit igennem dele af det arkæologiske ansvarsområde i Middelfart, Odense,
Nordfyns og Assens kommuner, hvor anlægsarbejde ellers sjældent medfører større
undersøgelser. Spor efter alle de arkæologiske
hovedperioder blev udgravet undervejs; fra
jægerstenalderen (ca. 8000 f.Kr.) i form af
nogle flintredskaber i dødis-landskabet

omkring Veflinge og til middelalder/nyere tid
(1200-1700 e.Kr.) i udkanten af landsbyen Fyllested nær Brenderup.
Foruden ovenstående skal tætheden af bebyggelse fra ældre jernalder på strækningen fra
Vejrup til Båring fremhæves. Andre højdepunkter var et bopladsområde fra yngre stenalder (ca. 3300 f. Kr.) på kanten af en fossil
fjordarm ved Vejlby og spor af de middelalderlige gårdtofter (11- eller 1200-tallet) i udkanten af Allesø.
Forundersøgelsen strakte sig over næsten et år.
Særligt i vinteren 2015/2016 var vi udfordret af
megen nedbør og efterfølgende frost og is.

Svenstrup – en bid af Skrillinge
Lige syd for banelegemet i Svenstrup v. Middelfart udgravede vi i efteråret 2016 et område med hovedhuse, økonomibygninger, brønde, gruber og tofteskel fra sen jernalder/vikingetid, middelalder samt nyere tid.
De knap 30 huse var af meget forskellig type,
herunder huse med udskud fra middelalderen. Svenstrup er i de skriftlige kilder nævnt
første gang i 1295 e.Kr. Stednavnet fortæller,
at landsbyen er en såkaldt torp, der som en/et
selvstændig(t) by/ejerlav er udflyttet og
udskilt fra den ældre og større landsby Skrillinge. Udgravningen i Svenstrup bidrager med
vigtige oplysninger til forståelsen af vore ældste landsbyer og i særdeleshed torp-udflytningen i vikingetid og middelalder. Vi afventer derfor i spænding 14C-dateringer fra de
ældste udgravede bygninger i denne del af
landsbyen.
Thomas B. Thriges Gade – fra gade til by
Med udgangen af 2016 afsluttedes den største
byarkæologiske udgravning i museets
historie. Dermed udløstes også de senere års
ophobede forventninger om unikke og uvurderlige arkæologiske fund til forståelsen af
Odenses ældre historie. Foruden en lang række fantastiske genstande af tin, træ, glas,
læder, sølv, jern, bronze, keramik, knogle/ben
Udgravningen af 1200-tallets træbyggede stadeplad-

Stor glasperle deformeret ved varmepåvirkning.

Gravemaskinen og arkæologen Jesper Brodal kæmper heroisk mod elementerne ved tracé-

ser i Vestergade/Overgade foregik dybt under det

Fraugde ca. 300-400 e.Kr. Foto: Nermin Hasic.

gravning i vinteren 2015/2016. Møllemade øst for Vejlby. Foto: Jakob Bonde.

nuværende terræn. Foto: Jesper Hansen.
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m.m. var det især de mange hidtil ukendte
strukturer fra såvel kirkens som borgernes
Odense, der vakte begejstring.
Fra kirkens Odense bød 2016 på afgørende
nyt om Albani Kirkes kirkegård fra vikingetid
og middelalder. Kirkegården viste sig således
betydeligt større end hidtil antaget. Derforuden kan vi til den gamle bispegård, Odense
Adelige Jomfrukloster, nu formentlig også
knytte et meget kraftigt og hidtil helt ukendt
stenfundament, der kan tilhøre en regulær
ringmursbefæstning af selve bispegården.
Med sin 1½ meters tykkelse og meterstore
sten er der tale om et meget kraftigt bygværk
efter enhver målestok. At bispegården var
befæstet i den sene middelalder, fik vi yderligere bevis for, da vi ud for indgangen til jomfruklosteret udgravede nogle meget velbevarede rester af et befæstningsanlæg bestående
af voldgrav samt en kraftig brokonstruktion
af træ. Bag denne har en bisp kunnet forskanse sig i tilfælde af krig eller oprør, f.eks. i de
urolige tider omkring reformationen i 1500tallet. I udgravningen afdækkedes der også
rester af et teglhus, som vi tolker som Elende
Gildehus, der kendes fra skriftlige skildringer
af bl.a. Albani Kirkes kirkegård.
Fra borgernes Odense var det foruden et stort
antal træbyggede brønde, møddingskasser og
huse især byens ældste infrastruktur i form af
veje, pladsdannelser og byggegrunde, der gav
afgørende nyt. Vi ved således nu, at den østlige del af byens øst/vestgående hovedstrøg
(Vestergade/Overgade) blev befæstet/sten-
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lagt omkring 1100, evt. i forbindelse med
opførelsen af Skt. Knuds Kirke (domkirken).
Det er meget muligt, at strøget på denne tid
fungerede som en kombineret plads/vej, hvor
handelsmænd og -damer fra lette og mobile
boder kunne afsætte en lang række varer.
Fund af velbevarede sølvmønter slået i bl.a.
Odense under såvel Knud den Hellige (10801086) som kong Niels (1104-1134) vidner herom. Udgravningerne viste dog også, at arealet
i løbet af 1200-tallet blev fuldstændig omlagt i
et storstilet byplansprojekt, hvor gadeniveauet hævedes med godt ½ meter, hvorpå blev
anlagt mere permanente træbyggede strukturer med henblik på etablering af faste boder.
Begge disse tiltag må opfattes som centralt
styrede. Boderne er sammenfaldende med en
signatur på Braunius’ Odense-kort fra 1593,
hvorpå er anført Sildeboene [sildeboderne].
At der allerede var boder i form af faste stadepladser tilbage i 1200-tallet, ved vi således nu,
men om det også på denne tid var sild, der
handledes, ved vi ikke. Det arkæologiske
materiale peger også mod forskellige håndværk med læder o.lign.

skatte af sølvsmykker og mønter. En del af
dette materiale er omfattet af museumslovens
bestemmelser om danefæ, og derfor videresendes det til vurdering på Nationalmuseet.
Forinden lægger Odense Bys Museer betydelige ressourcer i at dokumentere fundene,
herunder at registrere finders oplysninger om
fundstedet, således at genstandene kan
anvendes som data i forsknings- og formidlingsprojekter. Museets forskningscenter
CENTRUM har i disse år særlig fokus på
udviklingen af byer i vikingetid og tidlig middelalder. I den sammenhæng er detektorfundene fra byernes nære opland en helt central
kilde til at belyse udviklingen fra jernalderens
centrale pladser til de tidlige bysamfund – og
til at belyse samspillet mellem land og by gennem middelalderen. Derfor er det særdeles
interessant, at detektorfolkene i de senere år
har brugt mange timer på at afsøge landskaberne omkring den sydlige del af Odense
Fjord og området sydøst for købstaden. Herved er der skabt et solidt datagrundlag til at
belyse det kulturlandskab, hvor Odense voksede frem i vikingetiden.

Danefæ
Som det har været tilfældet i de forudgående
10 år, har de fynske amatørarkæologer indleveret en stor mængde detektorfund i 2016.
Kronologisk dækker materialet tidsrummet
mellem sen yngre stenalder og nyere tid – og
det omfatter alle tænkelige genstandskategorier fra smykker over redskaber og våben til

Ud over fundene fra de store detektorpladser i
Odenses nære opland bliver der også søgt flittigt i det nordfynske område og på Sydvestfyn. Fundene fra sidstnævnte område indikerer, at de stormandsslægter, som vi hidtil kun
har haft kendskab til via en grav fra Søllested
og fire runesten fra landskabet omkring Helnæs-bugten, nu også giver sig til kende i form

af værkstedsområder i stil med dem, vi kender fra området omkring Odense Fjord. De
sydvestfynske pladser afspejler den stigende
betydning, som besejling af og handel på Lillebælt fik i løbet af den sene jernalder og vikingetid. Vikingernes netværk afspejles også i et
større skattefund fra Nordvestfyn, hvor
detektorafsøgning hidtil har resulteret i fundet af ca. 40 genstande af sølv. Ca. halvdelen
af fundene er velbevarede sølvmønter, mens
den anden halvdel udgøres af barrer og armringe – eller ituhuggede stykker heraf. Flere af
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armringene kan stamme fra Perm-området
ved foden af de russiske Uralbjerge, mens
mønterne er arabiske. Mønterne og smykkerne i den nordvestfynske sølvskat er således
kommet til Fyn ad vidtstrakte handelsforbindelser, der er gået via de russiske floder og
dybt ind i det arabiske kalifat. De fynske
vikingebønder handlede således ikke kun
med købmændene i de fremvoksende byer
men også med handelsmænd, der var en del af
et internationalt netværk.

FORSKNING

Fragment af svær sølvarmring fra den nordvestfynske
vikingetidssølvskat. Ringen har oprindeligt været delvis forgyldt. Foto: Nermin Hasic.

Årets aktiviteter i
forskningscentret CENTRUM
Februar 2016 indviedes museets forskningscenter CENTRUM – forskningscenter for
centralitet. En række forskningsprojekter er
etableret og koncentrerer sig primært indenfor forskningsprogrammet Urbane Transformationer. Programmet undersøger byers forandring over tid i et nyt perspektiv, hvor fokus
ikke er på kontinuitet eller brud, men på processuelle forandringer i urbaniseringens
funktioner, former og udtryk.
Et af CENTRUM’s væsentligste formål er at
tiltrække bevillinger til større tværvidenskabelige forskningsprojekter, og det skete, da
museet i sommeren 2016 fik en millionbevilling fra Velux Fonden til projektet From Central Space to Urban Place. Fra jernalderens
centrale områder til middelalderens byer.

Projektet skal de næste fire år undersøge
udviklingen fra jernalderens høvdingedømmer, hvor samfundets centrale elementer er
spredt på flere lokaliteter, til vikingetidens og
middelalderens byer, hvor de centrale funktioner koncentreres på ét sted. Perioden er
400-1100 e.Kr., og undersøgelsen dækker
arealerne omkring Odense Fjord samt den
centrale og østlige del af Limfjorden.
Den lokale baggrund for projektet er bl.a. de
nye arkæologiske undersøgelser ved Thomas
B. Thriges Gade, Nonnebakken og bispegraven ved Albani Kirke samt de mange detektorfund fra Odenses opland. Projektet udføres i
samarbejde med Østfyns Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Moesgaard
Museum, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.
Den store forskningsindsats kredser i høj
grad om Odenses tidligste historie og giver en
række nye facetter til Odenses historiske
identitet. Formidlingstiltagene samles under
projektet Knuds Odense – vikingernes by og
første konkrete resultat heraf er en stor særudstilling med de mange nye fund fra de seneste års store arkæologiske undersøgelser i
Odense Centrum. Udstillingen åbner d. 19.
maj 2017.
I løbet af 2016 forsvarede to arkæologer fra
Odense Bys Museer hver deres ph.d.-afhandling, og de føjer sig derfor ind i den efterhånden længere række af ph.d.-projekter, gennemført ved museet siden iværksættelse af
forskningsstrategien.

193

Jesper Hansen fik i januar ph.d.-graden på
afhandlingen Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde – et bebyggelseshistorisk regionalstudie. Formålet med
forskningsprojektet har været at udarbejde en
revideret og opdateret syntese for landsby- og
bebyggelsesudviklingen på Fyn i perioden fra
ældre romersk jernalder til ældste middelalder, herunder om etableringen af de ældste
stadig eksisterende landsbyer. Det har været
en helt central bebyggelseshistorisk opgave at
få lokaliseret og indarbejdet bebyggelserne
fra yngre germansk jernalder og ældre vikingetid – de ”mørke” århundreder – i en ny
bebyggelsesorganisatorisk syntese, som hviler på et konkret og velfunderet arkæologisk
materiale. Ligeledes har det været en ambition at afklare, i hvilket omfang og på hvilke
landskabsorganisatoriske niveauer (f.eks.
ager- eller ejerlavsniveau) der kan tales om
egentlig kontinuitet og diskontinuitet imellem
den forhistoriske vandrebebyggelse og de fra
historisk tid kendte landsbyer.

Mogens Bo Henriksen forsvarede i december
Bålets betydning – Ligbrænding i Danmarks
Oldtid belyst ved arkæologiske fund og ligbrændingseksperimenter. Projektet tager
udgangspunkt i data fra arkæologiske undersøgelser af brandgrave og ligbrændingssteder
fra Danmarks oldtid. Med afsæt i slutprodukterne fra kremeringen – hvad der kom ud af
processen – formuleres en række grundlæggende spørgsmål: Hvor brændte man de døde,
hvem gjorde det, og hvordan foregik kremeringen? I et komparativt studium bliver de
arkæologiske data analyseret ved inddragelse

Mogens Bo Henriksen gør sig klar til at forsvare

af skriftlige kilder, etnografiske undersøgelser
samt data og modeller fra pyrotekniske studier
og retsmedicin. Med udgangspunkt i den komparative analyse opstilles generelle modeller
og teorier om ligbrændingens forudsætninger,
forløb og produkter. Modellerne testes ved
hjælp af data og observationer fra eksperimenter, hvor kroppe og knogler fra dyr samt
knogler fra mennesker er kremeret i forskellige ligbålskonstruktioner og ovne. Nogle af disse forsøg er udført som en del af studiet, mens
andre er gennemført af arkæologer, osteologer og retsmedicinere i Europa og USA.

”Bålets betydning – Ligbrænding i Danmarks Oldtid
belyst ved arkæologiske fund og ligbrændingseksperimenter”.

I 2016 udkom tobindsværket Odense Staalskibsværfts historie 1918-2012 med resultaterne fra et treårigt forskningsprojekt med i
alt ni forfattere, finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet var forankret på
Odense Bys Museer under kulturarvschef
Jens Toftgaard. Det var derfor naturligt, at
værket blev lanceret på Møntergården i september med taler af museets bestyrelsesformand Jane Jegind og bestyrelsesformand for
Odense Staalskibsværft A/S Lars-Erik Brenøe
samt oplæg fra redaktør og forfattere. I forbindelse med lanceringen af værket blev desuden afholdt en række velbesøgte byvandringer, foredrag samt en udstilling på Toldboden
i Kerteminde.

Jesper Hansen (nr. 2 fra højre) efter veloverstået forsvar af afhandlingen “Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde – et bebyggelseshistorisk regionalstudie”.
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Anderseniana 2016
Redaktion Ejnar Stig Askgaard

Klods-Hans
Redaktion Merete Schultz

Sejle op ad åen
(genoptryk)

Clumsy Hans
Redaktion Merete Schultz
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Besøgstal på Odense Bys Museer 2016

Odense Bys Museer har gennem mange år
haft fuld fokus på antallet af besøg i vore
museer, og tallene bliver hver uge gransket
og nærlæst. Alle besøg registreres via kassesystemerne på museerne, og vi kan glæde
os over, at det samlede besøgstal for 2016 er
oppe at ramme næsten 400.000 besøgende
gæster, fint fordelt hen over året. Det er et
tal, vi er utrolig stolte over, og det vidner om
det store arbejde, museets forskellige personalegrupper og fagligheder præsterer
hver dag inden for forskning, formidling,
drift og service. Hvis vi ikke hver dag gør
vort bedste, var dette fine besøgstal ikke
muligt. Museumsværterne oplever hver dag
mange glade gæster, som er dybt interesserede i museets arbejde med kulturhistorien.
Men ikke nok med, at vi registrerer de samlede besøgstal. Vi registrerer også, fra
hvilke lande og områder alle vores mange
gæster kommer. Det gør vi ud fra den tanke,
at jo større viden vi har om vore gæster, jo

bedre besøg og oplevelser kan vi tilrettelægge og planlægge. Når vi dykker ned i alle
besøgstallene – opgjort på lande og områder
– dukker nogle tydelige tendenser op. Den
tydeligste er ”den kinesiske tendens”. H.C.
Andersens Hus og Barndomshjem har i 2016
endnu en gang sat besøgsrekord i turister
fra Kina. Bl.a. oplevede vi, at museet i uge 33
kom over den magiske 2.000-grænse. Vi
modtog nemlig 2.016 gæster fra Kina i denne
uge. Det var en helt ny – og flot – milepæl
for museet og byen Odense.
2016 blev også året, da det samlede antal
besøg fra Kina i H.C. Andersens Hus og
Barndomshjem næsten ramte 15.000. En stigning i antal på over 4.000 personer. Dette fine
tal er et resultat af en langstrakt og målrettet
indsats på det kinesiske marked, hvor
Odense Bys Museer ofte er repræsenteret på
turistmesser og i forbindelse med forskellige
events.
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Det spændende er, at vi kan se, at de kinesiske gæster også gerne vil opleve mere end blot
H.C. Andersen – og at de også indtænker et
besøg bl.a. i Den Fynske Landsby under
deres ophold i Danmark.
Nogle af de besøg, vi er allermest glade for på
museerne, er de mange tusinde skolebørn,
der som led i undervisningen indlægger et
besøg i den danske kulturarv og ofte sætter
en dag af til en rundtur på museerne. Vi har
mange forskellige tilbud til skoleelever, hvad
enten det er en traditionel rundvisning i udstillinger, eller det er en kompliceret opgave,
der skal løses. Med åbningen af Børnenes
Museum på Møntergården i foråret 2017 kan
vi forvente endnu flere glade og videbegærlige elever på besøg fremover!

Besøgstal for 2016
H.C. Andersen-museerne
Carl Nielsen-museerne
Den Fynske Landsby, inkl.
koncerter
Møntergården, inkl.
rundvisninger/byvandringer
Fyrtøjet
Mediemuseet
Thriges Kraftcentral
Samlet

135.004
6.268
120.496
79.086
19.247
28.669
368
389.138

Men ikke kun de fysiske besøgstal er vigtige.
De besøg, vi oplever på de digitale platforme,
er lige så vigtige. Odense Bys Museer arbejder derfor målrettet, og med fuld fokus, på
formidling på nettet. Det kan være alt fra information om kommende udstillinger og besøgsplanlægning til, med et par klik, at lade
folk besøge vores faglige samlinger og databaser. Vi er derfor glade for de mange tusinde besøg på vores website og de stadig
flere følgere, vi har på de sociale medier.

Webstatistik 2016
344.277 besøg på museum.odense.dk
244.457 besøg på Historisk Atlas,
– inkl. mobil apps.
11.288 følgere på Facebook
788 følgere på Twitter
1.151 følgere på Instagram

.
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