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FORORD

Odense Bys Museer ændrer nu navn til Museum
Odense. Overgangen til det nutidige, retvisende
og internationalt let aflæselige navn sker af mange
grunde og samtidig med vedtagelsen af en ny
strategi for Museum Odense for perioden 20222026. Det er første gang siden 1950, at museets
navn justeres. Dengang skete skiftet fra Odense
Bys offentlige Samlinger til Odense Bys Museer,
som siden har været museets navn. Navnet peger
på mange måder tilbage til før kommunalreformen
i 1970, og alene derfor er der behov for at modernisere navnet, men der er også andre grunde. Navnet
har gjort det vanskeligt at forstå, at der er tale om
én organisation, der driver en række enkeltmuseer.
Endelig har det været kompliceret at arbejde med
navnet grafisk.

retning indadtil for museets medarbejdere, og den
viser på samme tid museets mange samarbejdspartnere, kontakter, fonde og tilskudsgivere, hvilken
overordnet retning museet har og ambitionerne
for den kommende udvikling. Strategien udgør
naturligvis også sammen med handlingsplanerne et
styringsredskab for bestyrelsen.
Den foreliggende strategi er omfattende, som den
må være for et så stort og sammensat museum som
Museum Odense. Strategien findes i en lang udgave
og i en helt kort udgave, som vil være tilgængelig på
Museum Odenses hjemmeside.
I nærværende strategi har bestyrelsen og museets
ledelse i tæt dialog foretaget en række vigtige valg,
som har til formål at konsolidere den selvejende
institution og at modernisere det administrative
grundlag for museets drift samt endelig men ikke
mindst at styrke forretningsudviklingen i museet.
Derfor sætter strategien også retning for udviklingen af Museum Odenses fire vigtige, selvstændige
brands: H.C. Andersens Hus, Den Fynske Landsby,

For et stort museum som Museum Odense, der bl.a.
med H.C. Andersens Hus driver et af landets største
og mest velbesøgte enkeltmuseer og flere andre
vigtige og store museer, er en strategi et nødvendigt redskab til at prioritere og målrette indsatsen
i de kommende år. Strategien skaber klarhed og
4

Carl Nielsen Museet og Møntergården. Strategien
har desuden et stærkt fokus på at sikre større synlighed, et højt aktivitetsniveau og på at få odenseanerne til at bruge museet endnu mere – naturligvis
uden at glemme museets vigtige rolle som turistattraktion, der tiltrækker gæster til byen og er med til
at styrke Odenses udvikling og erhvervsliv.
Strategien er især vigtig efter den langvarige og
krævende opgave med at planlægge og realisere
det nye H.C. Andersens Hus og derefter at få museet i god gænge. I 2023 åbner det nye Carl Nielsen
Museum, og samtidig påbegynder museet en vigtig
modernisering og transformation af både Møntergården og Den Fynske Landsby, som skal have
nyt liv, højere aktivitetsniveau og skabe værdi og
relevans for nutidens mennesker. Det er en ambitiøs strategi, som vi vil bestræbe os på at indfri i de
kommende år.
Simon Møberg Torp
Bestyrelsesformand
Museum Odense
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MISSION

Museum Odense skal skabe værdi for det enkelte
menneske og for samfundet ved at gøre historien
relevant for nutiden.

inddragende formidling af historien besøgende og
gæster indsigt, forståelse og oplevelser med relevans for den enkelte.

Museum Odense giver gennem indsamling, udforskning og bevaring af kulturarven samt aktiv og

Museum Odense rækker ud til alle Odenses borgere
og turister.
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VISION 2026 - BYENS MUSEUM

Museum Odense er kendt af byens borgere, kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og
beslutningstagere som byens museum. Museet
opleves som en aktiv og visionær kulturinstitution
og attraktiv samarbejdspartner.

Museum Odense er blandt de museer, der har gjort
en indsats for bæredygtighed og for det fælles samfundsansvar, og som underbygger det med målbare
resultater.
Museum Odense er et økonomisk solidt museum,
som er kendt for en meget høj kvalitet i løsningen af
museumsopgaverne, for en høj grad af digitalisering
og tilgængelighed samt for fremragende forskning
i samarbejde med SDU og samarbejdspartnere i
ind- og udland. Museet udmærker sig ved en stærk
og tydelig sammenhæng mellem formidling og
forskning. Formidlingen er kendetegnet ved både at
være nytænkende og engagerende.

Museum Odense giver kulturhistorisk indsigt med
perspektiv og spiller med høj synlighed og tilstedeværelse i byen en vigtig rolle i at forme Odenses
identitet. Museum Odense medvirker til at udvikle
Odense til en af Danmarks førende kulturbyer og
understøtter dermed bosætning, erhvervsudvikling
og turisme.
Museum Odense har udviklet og styrket sine fire museums-brands: H.C. Andersens Hus, Møntergården, Carl
Nielsen Museet og Den Fynske Landsby med fokus på
høj kvalitet i gæsteoplevelsen.

Museum Odense er en attraktiv arbejdsplads, der
sikrer opkvalificering og efteruddannelse og skaber
mulighed for at virkeliggøre ambitioner i et arbejdsfællesskab på tværs af organisationen.

De fire brands hviler på et solidt økonomisk fundament
med fokus på udnyttelse af kommercielle muligheder,
der sikrer løbende udvikling og investeringer.
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KULTURARVSVARETAGELSE

Kulturarvsarbejdet har som overordnet mål at
bevare og udvikle forståelsen for byens og landskabets kulturarv. Opgaverne er for en stor dels vedkommende bundet af Museumsloven og retningslinjer fra Slots- og Kulturstyrelsen, men museet har et
frirum til at definere, hvordan de udføres.

gange, når store mængder data skal bearbejdes og
resultaterne gøres tilgængelige i forskellige formater.

Indsamling
Vilkår, muligheder og mål for indsamlingen varierer
mellem fagområderne og påvirker dermed deres
prioriteringer. Den arkæologiske indsamling er nært
forbundet med udgravningsaktiviteten og tjener
primært til dokumentation og grundmateriale for
forskning. Målet er at indsamle forskningsmateriale med størst potentiale. Historisk indsamling er
baseret på donationer af genstande fra borgere
og organisationer med vægt på udstillingsegnede
fortællinger. Her er målsætningen aktiv indsamling
og bred dokumentation i indsamlingsprojekter i
tæt sammenhæng med forskning. Muligheden for
indsamling af H.C. Andersen- og Carl Nielsen-relaterede genstande er begrænset og har ofte form
af køb til anselige priser. Det er museets mål at
sikre væsentlige H.C. Andersen- og Carl Nielsen-
genstande i en dansk, offentlig tilgængelig samling.

Museet vil fokusere indsatsen mod to områder: Det
ene er afsøgning af nye metoder og arbejdsgange,
så kvaliteten i opgaverne omkring kulturarvsvaretagelsen bedst muligt understøtter museets
formidling og forskning. Udviklingen vil ske inden
for museets ramme og nationalt i samarbejde med
kollegamuseer samt Slots- og Kulturstyrelsen.
Det andet fokusområde er at åbne kulturarvsarbejdet
mod offentligheden og i højere grad give adgang til,
inddrage og involvere brugere og borgere. Det gælder
både frivilliges bidrag til vidensopbygning (citizen
science) og indsamling af borgernes egen historie.
Både når det gælder kvalitet og åbning mod offentligheden er digitalisering et nøgleord, da det giver
mulighed for mere rationelle og strømlinede arbejds9

strategier for indsamling i samarbejde med
Slots- og Kulturstyrelsen og andre museer.

De strategiske valg er at
� Udvikle nye måder at formidle indsamlingsprocessen på for at styrke synligheden af kultur
arvens betydning og museets virke.

� Udarbejde klare og entydige retningslinjer for
sondringen mellem på den ene side museumsgenstande og på den anden side rekvisitter,
prøvemateriale samt anden dokumentation.

� Gennemføre borgerinddragende indsamlingsprojekter om Odenses nyere historie og identitet
med henblik på efterfølgende formidling.

� Bidrage til udvikling og implementering af nationale standarder for dokumentation og formidling af borgernes løsfundne genstande (f.eks.
detektorfund).

� Gennemføre undersøgelses- og indsamlingskampagner med udgangspunkt i forsknings
projekter.
� Styrke fokus på naturvidenskabelige analyser
og forskningspotentiale i den arkæologiske indsamlingspraksis og bidrage til den internationale
debat på området.

Registrering
Registreringen af museumsgenstande indberettes til
det landsdækkende system SARA, hvis oprindelige formål om at sikre data for nutidige og fremtidige kolleger
nu suppleres af formidling af viden til offentligheden.
Det stiller nye krav til registreringens form og indhold.

� Fortsat at dokumentere formål og vurdere den
kulturhistoriske betydning i forbindelse med
indsamling.
� Inkludere bevaringsovervejelser og -vurdering i
indsamlingsprocessen.
� Bidrage til at kvalificere og udvikle nationale
10

De strategiske valg er at
� Øge kvaliteten af ny-registreringen med systematisk kvalitetssikring og konsekvent dokumentation af metadata.
� Dokumentere konservering og andre arbejdsgange vedrørende museumsgenstande i SARA.   
� Samle alle relevante registreringsdata inklusive
billed- og mediefiler i det nationale registreringssystem SARA.
� Udvikle metoder, så registreringsarbejdet bliver
formidlet på forskellige platforme.
� Fortsætte digitaliseringen med inddragelse af
borgere og frivillige.  
� Implementere et nyt GIS-system mhp. fremtidssikring af adgang og anvendelighed samt bedre
analyseværktøjer og workflows.
� Bidrage aktivt til forbedring af registreringssystemet SARA og arkivering af GIS-data.
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Bevaring

� Overvåge, indsamle data og regulere klima- og
lysforhold i alle magasiner, arkiver og udstillingssteder, hvor der er museumsgenstande eller
arkivalier.

Med en samling på mere end 400.000 genstande er
bevaring og konservering en opgave, som aldrig ophører. Det overordnede mål for indsatsen er at sikre
den bedst mulige bevaringstilstand, opbevaring og
håndtering af museets samlinger, så museumsgenstandene bevares for eftertiden.

� Implementere opdaterede planer for samlingsberedskab og værdiredning.
� Optimere museets magasiner og arkiver i forhold til at reducere energiforbruget.

Museets faguddannede konservatorer prioriterer bevaringsindsatsen i forhold til museets indsamlings-,
forsknings- og formidlingsstrategi og i dialog med
faginspektørerne. Konservering af såvel allerede
registrerede som ny-indsamlede genstande prioriteres i forhold til genstandenes bevaringstilstand,
nedbrydningsrisiko og kulturhistoriske betydning.

� Optimere opbevaringsforhold ved at gennemgå
fotografiske samlinger..

De strategiske valg er at
� Prioritere konserveringsindsatsen efter genstandenes bevaringstilstand, nedbrydningsrisiko
og kulturhistoriske betydning under hensyn til
fremtidig forskning og formidling.
12
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FORSKNING

Museum Odense er et forskende museum. Forskningen giver værdi, fordi den skaber ny viden om
museets ansvarsområder og markerer museets
position som en videns- og kulturinstitution af national og på udvalgte områder international betydning.
Samtidig indgår forskningen i en vigtig vekselvirkning med museets andre hovedopgaver. Forskningen tager udgangspunkt i nutiden og skal ske i tæt
kontakt med det omgivende samfund. Al forskning
på museet skal derfor have et formidlingsmæssigt
output.

fremragende forskning på internationalt niveau.
CENTRUM skal gennem en bredspektret formidlingsindsats med afsæt i Møntergården understøtte
visionen om at være byens museum. Endvidere vil
centret øge sit fokus på bæredygtighed i historisk
perspektiv og bidrage til formidling heraf i Den
Fynske Landsby.

Det er Museum Odenses ambition at markere sig
som en af landets førende, forskende kulturinstitutioner med en både nationalt og internationalt
anerkendt profil inden for satsningsområderne. Det
første handler om H.C. Andersen og foregår i et
nært samarbejde med H.C. Andersen Centret ved
Syddansk Universitet. Målet er at skabe et fælles
nationalt forskningscenter. Det andet satsningsområde er arkæologi og historie under Forskningscentret CENTRUM, der i den kommende periode
har som ambition at vokse i omfang og kvalitet med
14

opnår størst mulig betydning, udvikler medarbejdere samt styrker interne og eksterne
netværk.

De strategiske valg er at
� H.C. Andersen-forskningen skal bidrage med
nye, relevante spørgsmål til forståelsen af Andersens værk og formidlingen i H.C. Andersens
Hus. Forskningen skal skabe national og international synlighed om Odense som det naturlige
centrum for forfatteren.

� Gennemføre mindst ét større forskningsprojekt
med afsæt i temaet bæredygtighed og med formidlingsmæssigt output i Den Fynske Landsby.
� Sikre at CENTRUMs forskning understøtter
Møntergården som byens museum og bidrager
til at skabe refleksion over byens udvikling i
fortid, nutid og fremtid.

� Styrke samarbejdet med H.C. Andersen Centret
gennem mindst to fælles forskningsprojekter og
virke for etableringen af et nationalt center med
grundforskning, kulturformidling og undervisning.

� Publicere resultater i fagfællebedømte nationale
og internationale tidsskrifter og via egen skriftserie. Forskningsformidlingen udbredes til nye
formater og medier.

� Styrke den forskningsmæssige integration mellem fagområderne historie og arkæologi gennem
et eksternt finansieret forskningsprojekt.

� Sikre tæt samarbejde mellem museets forskere
og formidlere fra projektstart i alle større formidlingstiltag.

� Videreudvikle forskningsprogrammet Urbane
Transformationer og inddrage temaet bæredygtighed i det rurale samfund.
� Ansøge en bred vifte af nationale og internationale puljer mhp. at forskningscenter CENTRUM
15

FORMIDLING

Formidlingen ved Museum Odense skal skabe oplevelser for gæsterne, vække deres nysgerrighed og
give dem et nyt perspektiv på sig selv og den verden,
de befinder sig i. Museum Odenses overordnede mål
for formidlingen er at tilbyde fælles museumsoplevelser, hvor alle føler sig velkomne.

er opmærksomhed på, at mødet mellem den enkelte
gæst og museet giver mulighed for, at gæsten også
selv kan være med til at skabe sin museumsoplevelse.
Der skal være en løbende dialog med nye initiativer
og retninger, som sikrer medarbejdernes viden om
den nyeste udvikling på området.

Udgangspunktet for Museum Odenses formidling er
den samtid, vi befinder os i. Museets temaer skal være
meningsfyldte og relevante for vores gæster. Ved at
sikre et blik på nutiden i alle formidlingstilbud kan gæsterne opleve og undersøge sammenhænge mellem
nutid og fortid. Gennem kulturarven vil museet give
nye indsigter og skabe nysgerrighed efter at vide
mere og tilbyde nye blikke på det, vi tager for givet.

De overordnede strategiske valg er at
� Fokusere på gæsteoplevelsen i alle tiltag.
� Benytte evaluering og brugerundersøgelser
aktivt med henblik på at skabe refleksioner,
erfaringer og indsigt til brug i forbindelse med
nye formidlingsprojekter.
� Udvikle medarbejdernes viden om museer gennem
forskning, deltagelse i konferencer og ved etablering
af miljøer og partnerskaber, hvor man deler viden.

Museum Odenses formidling tager udgangspunkt i
steders særlige betydning og bliver både præsenteret på de enkelte museer og på udvalgte lokaliteter
i det omgivende byrum og kulturlandskab. Museum
Odense har som mål at skabe reflekteret formidling, der tager udgangspunkt i brugeroplevelsen og
dybdegående kendskab til modtagergrupperne. Der

� Forberede og videreudvikle formidlingsprojekt i
forbindelse med mulig udpegning af Nonnebakken som verdensarv.
� Lade formidling indgå i udvikling af interne og
eksterne projekter fra projektstart.
16
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Børn og unge  

dannelsesinstitutionerne udvikler Museum Odense
løbende undervisningsforløb til dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i museets udstillinger og
forskningsprojekter.

Det kræver en særlig indsats at gøre historie og
kultur nærværende og relevant for børn og unge.
Derfor er der for hvert enkelt udstillingssted
defineret, hvordan der arbejdes med børn og unge
ud fra stedets særlige egenart og principperne for
formidling til børn og unge. Museum Odense ser
børn som ligeværdige gæster og tager deres ideer
og synspunkter alvorligt. Børn skal opleve samme
kvalitet som alle andre gæster.
Formidlingen til børn og unge har tre forskellige
vinkler: For børn, hvor formidlingen er tilrettelagt til
at gøre historie og kultur nærværende og relevant
for børn. Med børn er involverende, og børnene er
med til at skabe formidlingen, og formidling af børn,
hvor børnene i samspil med museet selv skaber og
formidler historien og kulturen.
Museum Odenses indsats for børn og unge omfatter
både besøg på museet med deres familier og som
en del af deres undervisning. I samarbejde med ud18

De strategiske valg for arbejdet er at
� Udvikle læringsstrategier på niveau med tilbuddene i H.C. Andersens Hus på de øvrige museer,
således at hvert sted får sin egen læringsprofil.
� Sikre tilbud til børnefamilier på de enkelte udstillingssteder.
� Arbejde sammen med Odense Kommune for at
gøre det lettere for skoler i Odense at besøge
museerne og for, at flere skoler og dagtilbud
vælger styrede forløb.
� Arbejde for at lejrskoler fra hele Danmark besøger Museum Odenses udstillingssteder.
� Synliggøre erfaringer for både gæster, fagfolk
og andre museer.
� Samarbejde med skoler, der rummer børn, som
sjældent besøger museer.
� Arbejde med indsatser rettet mod sårbare børn
og unge.
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PUBLIKUM, MARKEDSFØRING OG FORRETNINGSUDVIKLING

Gæsten i centrum

Mødet med gæsten, markedsføringen, og de kommercielle muligheder, som driften af museerne rummer,
er afgørende for Museum Odense. Gæsterne er det
vigtigste fundament for Museum Odense – også økonomisk – og deres besøg giver legitimitet til museet.

Museum Odense har som mål at give fremragende
service og sikre, at alle føler sig velkomne. Museet vil
modtage alle typer af gæster på en professionel og inkluderende måde. Uanset hvordan gæsten er i kontakt
med museet, skal han eller hun opleve at blive set.

Museum Odense vil sikre et professionelt møde
med gæsten og øge synligheden af de fire brands
og deres aktiviteter. Indsatsen skal styrke indtjeningen via et øget antal betalende gæster, større
omsætning i museets butikker og webshop samt
udvikle andre kommercielle aktiviteter, der kan
styrke forretningen. De kommercielle potentialer
skal afsøges og opdyrkes professionelt. Museet skal
desuden øge antallet af årskortholdere og arbejde
på at fastholde dem ved at sikre gode, varierede
tilbud til de overvejende lokale medlemmer og opbygge nære relationer til det lokale erhvervsliv.

Det personlige, positive møde skal stå stærkt i den
samlede museumsoplevelse. Museum Odense arbejder med service, oplevelse og værtskab ud fra den
overbevisning, at gæster med en positiv oplevelse
vil gå ud i verden som ambassadører for museet.
Museum Odense har som mål at være blandt de
bedste inden for serviceoplevelser blandt danske
museer og attraktioner.
De strategiske valg er at
� Sikre personalet de rette kompetencer til mødet
med gæsten og til at skabe en god stemning
og et højt serviceniveau og rekruttere målrettet
med fokus på disse kompetencer.

Museets eksterne kommunikation skal styrkes for
at frigøre kræfter til arbejdet med markedsføring af
museet og øge brugen af sociale medier og community-tænkning.
20

Frem mod 2026 ligger markedsføringsindsatsen langt overvejende på de fire brands.
21

gende organisation med elementer af det, man
kan kalde et corporate brand eller et moder-brand.
Moder-brandet vil dog fremstå tydeligere over for
det lokale publikum og tale både som en bagvedliggende organisation og som en aktiv og relevant kulturinstitution, der tilbyder en bred vifte af
museumsoplevelser i Odense, herunder at attraktivt
medlemskab af museumsklubben.

� Efteruddanne frontpersonale på relevante områder og sikre en god kommunikation og et højt
informationsniveau til og mellem personalet.
� Sikre inspiration og erfaringsopsamling ved
fællesarrangementer på tværs af museerne, ved
eksterne bidrag og ved studieture og besøg på
andre danske og udenlandske attraktioner og
museer med fokus på gæsteoplevelse og service.
� Basere arbejdet på undersøgelser af brugeroplevelser på de enkelte museer.

Strategien skal bidrage til et øget antal betalende
gæster og sikre en større trafik på museets digitale
platforme. Museet skal have en tydelig visuel identitet for både Museum Odense og de fire brands og
enkeltmuseer på alle platforme, både analogt og
digitalt. Museets markedsføring har desuden som
mål at arbejde strategisk med relevante partnere og
i fællesskab forstærke og understøtte national og
international turisme i Odense og på Fyn.

Markedsføring, PR og kommunikation
Museum Odense driver seks enkeltmuseer, der søges direkte af gæster, men Museum Odense tilbyder
desuden oplevelser og aktiviteter digitalt eller i form
af andre tilbud fra museet og museumsklubben.

De strategiske valg er at

Frem mod 2026 ligger markedsføringsindsatsen
langt overvejende på de fire brands. Museum
Odense skal overvejende ses som en bagvedlig-

� Udvikle ny visuel identitet og en præcis strategi
for markedsføring, PR og kommunikation for
22

Museum Odense, herunder de fire brands og
enkeltmuseer, og at sikre en klar prioritering og
effektiv anvendelse af markedsføringsressourcerne i forlængelse af museets vision.
� Strategien skal sikre en klar prioritering og
effektiv anvendelse af markedsføringsressourcerne i de fire brands - H.C. Andersens Hus, Carl
Nielsen Museet, Møntergården og Den Fynske
Landsby - i forlængelse af museets vision.
� Tilføre kompetencer og ressourcer til varetagelse af kommunikation.
� Udvikle og systematisere anvendelsen af sociale
medier.
� Styrke anvendelsen af data og publikumsundersøgelser i arbejdet med at tiltrække publikum.
� Styrke strategiske samarbejder med relevante
aktører, i første omgang med fokus på lokalområdet, det nationale niveau og nærmarkeder.
Mette Kiilerich og Mette Stauersbøl Mogensen med DASA
Award – den store europæiske undervisningspris - som de
og resten af museet vandt i Luxembourg i september 2022.
23

Ny visuel indentitet har givet stærke farver på ID kortene
24

Forretningsudvikling

De strategiske valg er at
� Identificere muligheder og foretage en tydelig
prioritering af indsatsen i forretningen.

Forretningsudvikling er ikke et nyt område for
Museum Odense. Især på H.C. Andersen-området
har museet også tidligere arbejdet med strategier
for forretningsudvikling, men den form, der i dag
arbejdes med ved forretningsudvikling blandt store
museer nationalt og internationalt, kræver et stærkere fokus og forudsætter en professionalisering af
området under Museum Odense.

� Styrke indsigt i forretningen og basere beslutninger på relevante data.
� Afsætte midler til udvikling af produkter og
tilbud under hensyn til den overordnede prioritering.
� Afsøge det internationale forretningspotentiale
på H.C. Andersen-området i samarbejde med
førende professionel aktør.

Museum Odense skal professionalisere forretningsudviklingen og indfri dens potentiale. Især på H.C.
Andersen-området skal et internationalt potentiale
søges indfriet, mens der for de øvrige museer skal
arbejdes for at sikre en øget indtjening i museets
butikker og webshop.  Strategiske samarbejder om
produktudvikling og om bl.a. turistpakker og -tilbud
skal styrkes. Der vil være behov for at tilføre kompetencer til området som en del af denne investering.

� Udvikle og tilpasse butikker og vareudbud i
sammenhæng med profilering af de fire brands.
� Styrke fokus på bæredygtighed i museets forretningsudvikling..
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MUSEERNE – FIRE STÆRKE BRANDS

Museum Odense driver i alt seks museer og har desuden indgået et såkaldt OPP-samarbejde (offentlige
private partnerskab) om driften af Thomas B. Thriges
Kraftcentral. Museum Odense skiller sig ud fra de fleste danske museer ved at drive meget store enkeltmuseer med karakter af attraktioner som H.C. Andersens
Hus og Den Fynske Landsby.

museer har behov for forbedringer. Investeringer i
de mindre museer er blot på et niveau under de fire
brands, som en stor del af museets indtjening er
baseret på.
Museum Odense vil i den kommende 5-års periode
først og fremmest satse på at udvikle disse fire
museer på følgende måde:

Fokus er særligt på de fire museer, der enten er eller
har potentiale til at blive til stærke brands: H.C. Andersens Hus, Møntergården, Den Fynske Landsby og
Carl Nielsen Museet. Blandt vores mindre museer er
H.C. Andersens Barndomshjem, der for sin størrelse
er et meget velbesøgt museum, og Carl Nielsens
Barndomshjem, som i de kommende år skal opleve en
højere kendskabsgrad og større synlighed.
De fire brands er meget forskellige og retter sig mod
forskellige målgrupper, som supplerer hinanden
på bedste vis. På hver sin måde har de fire brands
en tydelig profil, som skal styrkes og udvikles. Det
betyder ikke, at de fire strategisk vigtige museer
er alene om at opleve udvikling, for også de mindre
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H.C. ANDERSENS HUS

En rejse ind i den verdensberømte digters
eventyrlige univers, liv og værker. Arkitektur i
verdensklasse. En international attraktion.

Helt i Andersens ånd skal museet hylde det
spirende talent ved at udgøre en platform for nye
kulturtalenter lokalt og nationalt. Gennem lokale og
internationale samarbejder vil museet formidle og
aktualisere Andersens liv, litteratur og kunst og dermed arbejde for, at Andersen og hans værk forbliver
vedkommende og fortsat skaber betydning for mennesker i dag. Museet vil løfte et særligt ansvar for
at understøtte Odenses internationale brand som
H.C. Andersens by og samtidig medvirke til at forme
Odenses identitet.

Med udgangspunkt i H.C. Andersens liv og værker
præsenterer museet en anderledes museumsoplevelse, hvor arkitektur, have og udstilling smelter
sammen til en totalkunstnerisk oplevelse.
Museet vil i de kommende år løbende udvikle den
nye udstilling på spændende, nytænkende og
dristige måder med publikums oplevelse i centrum.
H.C. Andersens Hus er en international attraktion
og et museumsbyggeri i verdensklasse med en
udstilling, der sætter nye standarder for museumsformidling og iscenesættelse af kunst og litteratur.

H.C. Andersens Hus skal være et absolut must for
skolesøgende børn og unge fra hele Danmark – og
uddannelsesinstitutioner fra hele verden. Den børnerettede formidling i Ville Vau og Læringsuniverset er nationalt og internationalt anerkendt for en
enestående pædagogiske profil og for nytænkende
formidlingsgreb. Ville Vau skal videreudvikle formidlingstilbud til børn og deres familier, mens Læringsuniverset med udgangspunkt i den andersenske
metode skal udvikle relevante undervisningsforløb
for børn og unge.

Gæster fra hele verden skal besøge H.C. Andersens Hus og styrke museets position som Odenses
vigtigste turistattraktion. Museet skal samtidig blive
ved at være en attraktion, odenseanere er stolte af,
og som de året rundt orienterer sig imod.
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H.C. Andersens Hus skal drives som en attraktion
med en professionel kommerciel drift, der skaber
en lønsom forretning og giver mulighed for reinvesteringer. H.C. Andersens Hus har som udgangspunkt et mål om, at omkring 200.000 gæster årligt
besøger museet.

� Have fokus på H.C. Andersen-brandets potentiale med vægt på kvalitet og respekt for
Andersen og styrke forretningsudviklingen for
H.C. Andersens Hus og i museets butik generelt.

De strategiske valg er at

� Skabe en vifte af relevante aktiviteter, der læner
sig op ad H.C. Andersens Hus’ placering midt i
Odenses transformation.

� Styrke markedsføring og PR for at sikre fortsat
synlighed og opmærksomhed om det nye museum.

� Anvende brugerundersøgelser for at få indsigt i
brugervaner og -adfærd for at forbedre bruger
oplevelsen og til at udvikle indhold.

� Styrke den faglige formidling af H.C. Andersen
gennem udgivelser om H.C. Andersens billedkunst og skrivekunst, museets samlinger og
museumsudstillingernes tematikker samt undervisningsmateriale med udgangspunkt i ’den
andersenske metode’.

� Prioritere investeringer i udstillingen.
� Skabe en smidig organisering, der understøtter
husets daglige drift og skaber korte beslutningsveje.

� Indlede og styrke samarbejder med relevante
partnere lokalt, nationalt og internationalt –
blandt andet inden for litteratur.
� Løbende udvikle og sikre stor synlighed omkring
børneuniverset og Ville Vau som et af Danmarks
bedste museumstilbud til børn og unge.

De kommende år skal der være tydeligt fokus på
H.C. Andersen-brandets potentiale for at styrke forretningsudviklingen – som her i H.C. Andersens Hus.
29

DEN FYNSKE LANDSBY

Fællesskab, bæredygtighed og økologi med et
historisk perspektiv og et dagsaktuelt fokus på
klima og verdensmål.
Den Fynske Landsby har behov for en ny, stærkere
identitet og for at skabe fornyet relevans og værdi
for nutidens forbrugere. Museet skal udvikles til et
nationalt og internationalt fremtrædende frilandsmuseum med særlig vægt på bæredygtighed, økologi og cirkulær økonomi i alle dele af landsbyens
arbejde og fremtræden. Museet vil fortsat være attraktivt at besøge for turister, men vil styrke søgningen fra andre målgrupper som unge med interesse
for bæredygtighed og fællesskab, børnefamilier og
alment interesserede i bæredygtighed.
Den vidtrækkende forandring er krævende men
rummer muligheden for at give Den Fynske Landsby
nyt liv ved at fokusere på et af tidens vigtigste
emner, som allerede er tæt knyttet til Den Fynske
Landsbys identitet, indhold og aktiviteter.
Bæredygtighed, økologi og cirkulær økonomi er
omdrejningsord i Den Fynske Landsby.

Den Fynske Landsby har som mål at møde gæster
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med involverende og aktiverende formidling og at
tale i et nutidigt sprog. Museet retter sig især i sommersæsonen mod danske og udenlandske turister,
herunder børnefamilier, men i høj grad også mod
fynboer og odenseanere. Museets nye retning skal
nå ud til yngre mennesker og andre segmenter med
interesse for bæredygtighed. Museets nye fokus skal
sikre synlighed gennem overraskende og attraktive
aktiviteter.

forøgede indtjening skal i de følgende år sikre både
vedligehold af bygninger og udvikling og realisering
af nye aktiviteter.
De strategiske valg er at
� Udvikle Den Fynske Landsby med nyt fokus, ny
identitet og en ny grundfortælling om landsbyen
som et museum, der sætter bæredygtighed i
historisk perspektiv på en nutidig og relevant
måde.

Museets økonomi skal forbedres ved et øget antal
betalende gæster og mersalg i butikken. Den

� Udarbejde og virkeliggøre en helhedsplan for
Den Fynske Landsby i henhold til visionen.
� Gennemføre målrettede publikumsundersøgelser for at øge markedsføring af DFL og styrke
landsbyen på sociale medier.
� Skabe kontakter og indgå i samarbejder med relevante danske og udenlandske frilandsmuseer.
� Skabe nye formater, aktiviteter og udstillingsgreb med tydelig nutidsrelevans og opbygge
’community’ omkring landsbyen.
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MØNTERGÅRDEN

Mødested for viden, oplevelser og kreativitet
midt i et autentisk byhistorisk miljø. Et levende og
aktivt kulturhistorisk museum med fokus på byen
i fortid, nutid og fremtid.
Møntergården har en lang tradition som Odenses
bymuseum. Museet blev i 2013 udvidet med en ny
bygning og udstillinger om Odense og Fyn: Byens liv
og Fyn midt i verden. Siden er yderligere tiltag som
Børnenes Baggård og Histotoriet for børn og unge
kommet til i den karré af historiske huse, som kan
rumme flere oplevelser, udstillinger og events.
Museets identitet og fokus skal styrkes med
byens borgere og Odense i centrum. I form af
inddragelse og synlighed skal museet opnå en høj
kendskabsgrad lokalt og nationalt. Møntergården
er et museum, der har fortidens og nutidens byliv
og mødesteder som omdrejningspunkt, og som har
fornyet og revitaliseret måden at være museum på i
en stor by og som medskaber af Odenses identitet.
Møntergården skal formidles som byens museum i
de kommende år.
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I samarbejde med borgere og kulturaktører vil
museet udvikle aktuelle udstillinger og oplevelser
med et glimt i øjet og afprøve uhøjtidelige måder at
sætte nutiden i perspektiv på. Med kulturhistoriske
fortællinger og oplevelser ude i byen er museet
vævet sammen med byens fysiske og digitale rum
og det omgivende kulturlandskab.

De strategiske valg er at
� Udvikle en samlet plan for en ny type bymuseum
med fokus på gæsteoplevelsen.
� Afprøve et nyt, midlertidigt format, der skaber
synlighed, involvering og højt aktivitetsniveau.
� Styrke markedsføring af Møntergårdens nye
profil, herunder branding og opbygning af ’community’ via sociale medier.
� Gennemføre aktiviteter, der skaber sammenhæng mellem Møntergården og byrummet.
� Indgå i samarbejder med aktører i byen og andre
relevante samarbejdspartnere til løbende sparring om udvikling af aktiviteter.
� Forberede (sidst i strategiperioden) en ny
byhistorisk udstilling i følgende strategiperiode
(2027-2031).
� Bidrage til at udvikle ejendommen Claus Bergs
Gade 1 i nært samarbejde med Odense Kommune.
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CARL NIELSEN MUSEET

Et internationalt, sanseligt og nytænkende
museum, der formidler den verdensberømte
komponist Carl Nielsens liv og i særlig grad hans
mangfoldige værk – musikken.

Barndomshjem og for at opleve vandreruten Carls
Camino.
Museet indgår i samarbejder med lokale, nationale
og internationale aktører om projekter og begivenheder, der med afsæt i Carl Nielsens musik skaber
ny viden og menneskelig værdi.

Carl Nielsen Museet åbner i forsommeren 2023 med
en helt ny udstilling, der sætter komponistens værk
i centrum. Museet skal skabe nysgerrighed og begejstring for Carl Nielsens alsidige musiske univers.
Museet er tænkt som en inspirerende vej ind i den
klassiske musiks verden og til, hvordan musik som
kunstart skaber livskvalitet.
Det nye museum skal skabe en merindtægt, der
dækker museets drift og fremtidige udvikling. Carl
Nielsen Museet har i sommerperioden fokus på danske og internationale voksne turister, mens museet
fra efteråret til forår retter tilbuddene mod lokale
brugere og sætter særligt fokus på sårbare grupper.
Carl Nielsen Museet er centrum for formidlingen
af Carl Nielsens musik i alle dens facetter og et
naturligt udgangspunkt for et besøg i Carl Nielsens
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De strategiske valg er at
� Åbne det nye Carl Nielsen Museet i forsommeren 2023.
� Opdele sæsonen i to perioder: Højsæson med
fokus på turister, lavsæson med fokus på byens
borgere, undervisning og samarbejde.
� Gennemføre målrettet markedsføring og PR-aktiviteter i sammenhæng med sæsonopdelingen.
� Styrke samarbejdet med relevante parter som
Odense Symfoniorkester og Danmarks Radio
m.fl.
� Skabe et organisatorisk format, der sikrer
løbende udvikling af indhold og tilbud knyttet til
museet.
� Skabe en naturlig sammenhæng til besøg i Carl
Nielsens Barndomshjem og vandreruten Carls
Camino.
� Udnytte potentialet i at eksponere Anne Marie
Carl-Nielsens værker i regi af Museum Odense.
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Dronefoto over den
nedsænkede have i
H.C. Andersens Hus
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BÆREDYGTIGHED, ØKONOMI, IT, HR

� Skabe en tydelig, løbende kommunikation om
arbejdet med bæredygtighed til alle museets
medarbejdere samt museets interessenter og
samarbejdspartnere.

Bæredygtighed og samfundsansvar
Museum Odense tager sit samfundsansvar på sig og
forholder sig til de udfordringer, der længe har været
kendt på klima- og miljøområdet i bred forstand. Museum Odense lægger vægt på at være et af de museer,
der med størst vægt og synlige, målbare resultater har
gjort en indsats for bæredygtighed og samfundsansvar.

� Udpege verdensmål, der er særligt relevante for
museet, og udvikle konkrete handlingsplaner
efter dem.
� Certificering af Museum Odense på relevante
områder.

De strategiske hovedgreb på området er at
� Nedsætte et stående udvalg for bæredygtighed,
der i dialog med chefgruppen belyser, analyserer, opstiller mål og udarbejder handlingsplaner
og medvirker til at implementere bæredygtighed
i forlængelse af Museum Odenses vision.

� Samarbejde med relevante danske og udenlandske museer om at gennemføre forbedringer.

Økonomi og IT

� Opkvalificere viden på området blandt museets
ledere og medarbejdere for at sikre, at bæredygtighed indgår som en del af identitet, fællesskab
og kultur i Museum Odense.

Museum Odense overgik i 2018 til selvejende institution med egen bestyrelse. Siden har der været
fokus på forhold knyttet til skiftet fra kommunal til
selvejende institution og på at opnå en sikker drift
på institutionens administrative områder.

� Sikre, at bæredygtighed kommer til at indgå i
alle museets aktiviteter og handlinger.
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Efter at have gennemført denne krævende omdannelse og efter åbningen af det nye H.C. Andersens
Hus medio 2021 og en kommende ny stor investering i det nye Carl Nielsen Museum, er det nu vigtigt,
at fokus rettes mod en mere udviklingsorienteret
og understøttende retning på det administrative
område. Der er desuden fokus på at styrke efterlevelse af principperne for god ledelse i selvejende
institutioner.

De strategiske hovedgreb på området er at
� Udarbejde finansiel strategi med mål for organisationens vigtigste økonomiske nøgletal.
� Opbygge en passende egenkapital.
� Analysere, planlægge og gennemføre digitalisering på relevante områder.
� Ved begyndelsen af hver nye bestyrelsesperiode at gennemføre et eftersyn af museets
vedtægter, forretningsorden, direktionsinstruks
og tilknyttede forhold i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, herunder eventuelt yderligere
digitalisering af arbejdsgange.

For at sikre dette gennemføres forbedrede og effektive arbejdsgange, eksempelvis via forenkling, digitalisering og automatisering samt ved at understøtte
den samlede organisation med forretningsunderstøttende tiltag, analyser og administrationsgrundlag.

� Afsøge og eventuelt gennemføre overgang til
egen tilkøbt løsning for IT og telefoni.
� Indgå i netværk med andre danske museer
mhp. erfaringsopsamling og fælles udvikling på
relevante områder.
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HR

De strategiske hovedgreb på området er at
� Anskaffe og implementere digitale redskaber til
trivselsundersøgelse, MUS og APV eller tilsvarende.

Museum Odense ønsker til stadighed at være en
attraktiv arbejdsplads, at styrke og sikre fastholdelse og udvikling af medarbejdere samt at kunne
tiltrække nye, kvalificerede medarbejdere.

� Digitalisere arbejdsgange i forbindelse med
ferie, fravær, kørsel m.m. samt timeregistrering
af projekter.

Det er derfor et mål at sikre, at både det fysiske
og psykiske arbejdsmiljø udvikles positivt med
synlige resultater. Museet skal styrke et balanceret
arbejdsliv, give medarbejdere mulighed for relevant efteruddannelse og forbedre museets on- og
off-boarding. Det er ligeledes vigtigt, at den interne
kommunikation får øget opmærksomhed og styrkes
for at øge oplevelsen af fællesskab om opgaveløsningen og øge informationsniveauet.

� Vurdere og udarbejde principper for prioritering
af efteruddannelsesbehov i museet, herunder
nødvendige kompetencer til virkeliggørelse af
museets vision.
� Analysere, planlægge og implementere en ny
on-boarding og off-boarding-proces for Museum
Odense.
� Styrke den interne kommunikation – eksempelvis i form af ny intranet-løsning.
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