Marts 2017

Endnu mere nyt til børnene
Møntergården har netop åbnet Histotoriet med kæmpe rykind og masser af små, glade gæster.
Nu åbner vi Børnenes Baggård - endnu én af forårets nyheder i børnehøjde.
Ligesom i gamle dage
Børnenes Baggård er et lille, iscenesat historisk bymiljø anno 1890'erne med lejlighed, baggård og snedkerværksted. Her får børn og familier brug for alle sanser, og gennem leg og aktiviteter kan de leve sig ind i historien og selv opleve, hvordan levevilkårene og mulighederne
var for børn i byen for 120 år siden.
Åbningsfest med ramasjang
Kom til gratis åbningsfest lørdag den 8. april kl. 10.30, hvor den populære tv-vært Silja Okking fra Ramasjang er med til at åbne baggården. Gå på opdagelse hos snedker Severinsen og
hans familie i lejlighed, værkssted og baggård, mød de omrejsende smedesvende og prøv
spændende aktiviteter fra 1890'ernes Odense.
Påskeferie i Børnenes Baggård
Hele påskeferien byder på 1800-tals aktiviteter i Børnenes Baggård. Prøv vandpumpen i gården, sig hej til de nye høns og leg med det gamle legetøj i stuen. 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.

Kom til forpremiere event på Møntergården
Den stort anlagte DR1 serie - Historien om Danmark - med skuespiller Lars Mikkelsen som
vært ruller snart over skærmen. Som optakt til serien arrangerer alle P4 distrikter forskellige
forpremiere events - også P4 Fyn. Det sker på Møntergården 6. april kl. 16 - og du er inviteret
med.
Tilbage til bronzealderen
Eventen afholdes om torsdagen inden Historien om Danmark afsnittet sendes om søndagen.
P4 Fyn sender live fra Møntergården, og det må du ikke gå glip af: Møntergårdens bygninger
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vil summe af liv og aktiviteter med fokus på bronzealderen, og der bliver masser af spændende - og gratis - oplevelser for store og små.
Se afsnittet før alle andre
Søndagens afsnit af DR1 serien hedder "Metallerne" og har særligt fokus på Fyn. Du kan se
afsnittet før alle andre til forpremieren i Møntergårdens 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.
Skynd dig at bestille billetter
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.
En forårsaften fyldt med aktiviteter
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 adgang,
og her kan man blæse i lur, male korn, se på bronzealderfund, tale med en arkæolog og i det
hele taget få en fantastisk forårsaften i selskab med andre historieinteresserede. Alle er velkomne. P4 Fyn sender live fra eventen.
Forpremieren er skabt som en del af punktet "Lokalhistoriske medieinitiativer" under samarbejdsprojektet "Historier om Danmark" (Slots- og Kulturstyrelsen, Nationalmuseet og DR)
med støtte fra Nordea-fonden. Forpremieren er produceret af DR Historie i samarbejde med
det lokale P4 distrikt og de lokale museer og kulturinstitutioner.
Du kan læse mere om det spændende projekt på historieromdanmark.dk

Papirklip af den fineste slags
Den 3. marts fik H.C. Andersens Hus besøg af Dirk Lund fra Berlin. Med sig havde han en
fornem gave: Fem originale papirklip fra H.C. Andersens hånd.
Passet godt på
Papirklippene havde været i familiens eje siden 1850 og var i meget fin stand. Dirk Lunds tiptipoldefar havde sågar noteret digterens titler på klippene ned, hvilket er en stor gave til HCAforskningen.
Motiver, der ikke er set før
De fem klip hedder "Møllefa'er", og der er også en kvindelig version af dette motiv, som hedder "Møllemo'er", herudover "Luftballon" og "Sommerfugl" og endelig noget så ejendommeligt som "Djævlemoer" med den tysk tilføjende titel "Teuflin, kleine Kinder fressend" (Djævlemoer, der spiser små børn). "Møllemo'er" og "Djævlemoer" er to motiver, som ikke er set
før.
Udstillet på museet
Nu kan du komme ind og se den generøse gave fra Dirk Lund - og glæde dig over, at han deler sit familiearvestykke med os andre.

side 2

Fortidsmindedag
Slots- og Kulturstyrelsen sætter søndag den 30. april fokus på de mange seværdige fredede
fortidsminder i land og by på Fortidsmindedag. Odense Bys Museer medvirker med en række
spændende ture, der alle er gratis.
Hagenskov Voldsted - kl. 9.30-11
I det smukke landskab ved herregården Hagenskov ligger som en rest af 1700-tallets romantiske park Hagenskov Voldsted med lindelysthus, pyramidehøj og iskælder. 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.
Gravhøje i Staurby Skov - kl. 10-14
I 2016 dukkede ikke mindre end fire nye gravhøje op i Staurby Skov. Som et led i Middelfart
Kommunes plan for fortidsmindeplejen er højene nu ryddet for bevoksning, så skovens gæster
igen kan beundre fortidsminderne, som det netop var tiltænkt, da højene blev bygget for over
3.000 år siden. Kom og hør museumsinspektør Michael Borre Lundø fortælle om gravhøjene
og se, når vi rekonstruerer en egekistegrav med bronzealderdragt og gravgaver - som den
kunne have taget sig ud dengang.
Næsbyhoved Slot - kl. 11-12.30
Et af de fortidsminder, der fortjener at blive trukket frem, er Næsbyhoved Voldsted ved
Odense. Her lå i middelalderen en kongelig borg, som blandt andet husede Kong Hans' dronning Christine og hendes hof. "Fortidsminderne er en meget vigtig del af vores kulturarv, men
de får ikke altid den opmærksomhed, som de egentlig fortjener. Det er derfor et rigtigt godt
initiativ med en dag, der retter spotlyset på fortidsminderne" siger museumsinspektør Maria
Lauridsen, som på dagen vil give en guidet rundvisning på netop Næsbyhoved Voldsted.
Glavendrup-monumentet - kl. 14-15
Et andet væsentligt fortidsminde er Glavendrup-monumentet ved Skamby. Fyns største skibssætning fra vikingetiden, som tillige omfatter en runesten med Danmarks længste runeindskrift. Kom og hør museumsinspektør Mogens Bo Henriksen fortælle om skibssætningens
funktion i vikingetidens religiøse univers - og hør den spændende historie om, hvem Alle
Sølve, der omtales på runestenen, kan have været for en person.

Museets årbog 2017 udkommer den 1. april
Odense Bys Museers Årbog 2017 giver et bredt indblik i museets mangeartede arbejds- og ansvarsområder.
I 11 spændende og medrivende artikler beretter museets medabejdere om et år, der bærer
præg af stor travlhed med udstillinger, udgravninger, forskning og store formidlingsprojekter.
Vidtfavnende og spændende
Årbogen kommer vidt omkring, fra historien om en 200 år gammel bebyggelse på Møntergården og fortællingen om, da medierne blev kulturarv, til skildringen af H.C. Andersens æresborgerskab samt beretningen om det 10.500 år gamle skelet fra Koelbjerg, der er blevet analyseret for at afgøre én gang for alle, om skelettet er en mand eller en kvinde.
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Nærværende historieformidling
Alle artikler er skrevet af begejstrede og dybt engagerede skribenter, som brænder for at gøre
viden og kulturarv levende og tilgængelig for alle læsere. Derudover præsenterer sidste del af
årbogen, som altid, de største højdepunkter fra året, der gik. Kort sagt: fascinerende læsning
med mange flotte illustrationer fra et begivenhedsrigt år på Odense Bys Museer.
Medlemmer af Museumsklubben får bogen gratis, øvrige interesserede kan købe bogen til 250
kr.

Nyheder i Den Fynske Landsby
Det er aldrig kedeligt i Landsbyen. I 2017 byder vi på et par spændende nyheder, der gør jeres
besøg til en helt speciel oplevelse.
Børnenes Landsby vokser sig større
Vi har haft stor succes med etableringen af Børnenes Landsby, hvor ungerne kan udfolde sig
på naturforhindringsbane og udskårne trædyr. Nu udvider vi bestanden med endnu flere bondegårdsdyr i egetræ, som vores små gæster er så vilde med at ride på, fodre og lege med. Udvidelsen af Børnenes Landsby er finansieret af Albani Fonden.
Søndagsvandringer blandt gårde og godtfolk
Vi igangsætter et nyt initiativ inden for genren "Familieoplevelser". Kom med på søndagsvandring og oplev Den Fynske Landsby på en mere dybdegående måde. Her kan I blive klogere
på historierne bag huse og haver, marker og mærkværdigheder. Vi har planlagt fire søndage,
og den første er den 23. april, hvor overinspektør Lise Gerda Knudsen viser rundt.

Sæsonåbning med aprilsnar
Vi byder indenfor lørdag den 1. april og fejrer, at Den Fynske Landsby igen er åben med masser af aktiviteter for store og små.
Skæg og ballade
Det ér jo 1. april - så I kan på en rundvisning høre mere om aprilsnarren, gæk og løjer, hvor
drillerierne stammer fra, og hvad de betød i 1800-tallet.
Særudstilling
I anledning af 500-året for reformationen sætter vi fokus på præstens rolle i de fynske landsbyer med en udstilling om "Præstegårdskultur på Fyn".
Påskelege for hele familien
Byd foråret velkommen og oplev de gamle påsketraditioner med påskemad, påskeæg og masser af sjove påskelege. Hyg jer med en tur i hestevognen, hvor kaperen fortæller om husene,
dyrene og aktiviteterne.
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2. påskedag for traktorfans
Kom til en ganske særlig dag for børn og voksne med hang til motorer og traktorer, når vi byder inden for til "Kubik, komfurbrænde og kæpheste". Her kan børn slå reb og lave deres egen
kæphest.
Familiedag med får og folkedans
Besøg Landsbyen på en hyggelig Familiedag den 30. april kl. 11-15. Fårene klippes, ulden
bliver kartet, hørfolkene fortæller om hørforarbejdning. Mød også de dygtige folkedansere fra
Bernstorffsminde Efterskole og meget mere.
Store Bededag
Er du morgenfrisk? Så gå med landmanden rundt og væk alle dyrene. Det er fra kl. 8.30-10.
Bagefter inviterer kokkepigerne inden for på Præstegården til en kaffetår og lune hveder med
hjemmelavet syltetøj.

Det Mediearkæologiske Laboratorium på Mediemuseet
Fra den 31. marts kan publikum få en anderledes museumsoplevelse i Det Mediearkæologiske
Laboratorium ved at afprøve og arbejde med fortidens medieteknologier.
Vi skruer tiden tilbage
I øjeblikket er Mediemuseets særudstillingslokale ved at blive indrettet til et laboratorium,
hvor gæsternes undersøgelser af den nære fortids medier er i centrum. Forsøgsstationer med
tre former for medieapparatur fra 1980'erne, vhs-afspillere, kassettebåndsafspillere og en
Commodore 64, giver publikum mulighed for at tage en mere eksperimentel tilgang til mediehistorien ved at afprøve de enkelte teknologiers funktion og notere observationerne fra disse
forsøg. Museets gæster vil på tværs af generationer kunne mødes over både det legende element, der ligger i selve processen med at undersøge de forældede teknologier, og måske også
i forundring over, hvor hurtigt udviklingen er gået inden for medieområdet.
Både for unge og ældre
Museumsinspektør Lise Kapper fortæller: "Med Det Mediearkæologiske Laboratorium vil vi
gerne arbejde videre med de elementer af brugerinddragelse og nostalgi, vi tidligere har arbejdet med i udstillinger som "Space Invaders over Brandts" og "Vroum Vroum - det er kun et
spil". Vi håber, at vi med Det Mediearkæologiske Laboratorium kan få skabt et rum, hvor der
er plads til både unge og ældres tanker og reflektioner omkring teknologi, tid og forbrug.

Nye toner fra Carl Nielsens Barndomshjem
Carl Nielsens Barndomshjem slår helt nye toner an med flere spændende initiativer. Det kan
du læse mere om i museets nye folder, der beskriver alle aktiviteterne for 2017.
Nielsen i babyhøjde
Allerede 24. april barsler vi med en lille ny begivenhed: babyCARL. Et kulturtilbud til babyer, mødre og fædre, der er vilde med sang, musik og rytme. Tilbuddet er gratis, finder sted
kl. 10-12 og er specielt rettet til folk på barsel.
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Flaget hejses kl. 11
Den 2. maj kl. 11-15 inviterer vi til sæsonåbning med korsang, "Fynsk Forår", fedtemadder og
æblemost. Her kan du få flere detaljer om det mangfoldige program for 2017 - og du kan få en
folder med dig hjem.

Nyt om den ældste dansker – Koelbjergmennesket
2016 var et dansk jubilæumsår. Det var nemlig 75 år siden, at tørveskærere fandt resterne af
det mere end 10.000 år gamle Koelbjergskelet i Grøftebjerg Mose på Fyn; indtil videre den
ældste skandinav!
Mysteriet om mennesket
Skelettet udgør med sin høje alder et oplagt udgangspunkt i Danmarkshistorien. Til trods for
det har vi gennem de seneste 75 år haft svært ved at komme helt tæt på selve mennesket og
således få svar på de helt grundlæggende spørgsmål omkring personens køn og oprindelse.
Ikke mere tvivl
I et nært samarbejde med internationale eksperter har Odense Bys Museer ladet foretage en
række nye undersøgelser af skelettet. Disse nye undersøgelser rykker markant ved de hidtidige forestillinger om fundet, og resultaterne præsenteres i en miniudstilling på Møntergården
fra den 31. marts til den 1. maj 2017.

Eventyrforfatterens 212-års fødselsdag
Sæt søndag den 2. april af allerede nu til en eventyrlig fødselsdag i H.C. Andersens Hus med
gratis adgang.
Hurra for Andersen
Vi holder en festlig børnefødselsdag med saftevand, kage og spændende børnerundvisninger i
H.C. Andersens Hus. Fyrtøjet fyrer ekstra meget op for oplevelserne, og barndomshjemmet i
Munkemøllestræde byder på et forårskig ind i den nyanlagte have.
Fejring i Mindehallen
Kl. 13-14 gælder det digterens eget indstiftede legat "H.C. Andersens Hjælp". Vær med, når
vi hædrer en flittig skoledreng og skolepige i Odense.
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