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ODENSE

IND-
HOLD
Odense har i tidens løb skiftet 
udseende og er blevet bran-
det på forskellige måder. 

I dette materiale skal du ar-
bejde med, hvordan Odense 
er blevet beskrevet gennem 
tiden og hvad ændringer i 
byen kan sige om den his-
toriske udvikling. 

Du skal også lære om, hvor-
dan man ved at ændre byen, 
forsøger at brande den på 
andre måder end tidligere. 
Hele forløbet tager cirka tre 
timer uden pause.
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Odense er en gammel by. Den kan dateres helt tilbage til 
vikingetiden. En af Odenses ældste bygninger, der stadig 
findes i dag, er det gamle Frøkenkloster ved åen. Det blev 
bygget i årene fra 1504 til 1508. 

Klostret ligger ud til Albani Torv, der i mange hundrede år 
har været centrum for byens handel og sociale liv. Klost-

ret ligger også ud til Odense Å. Åen er en af grundene til, 
at der blev lagt en by lige netop her. 

Domkirken Skt. Knuds kirke, Flakhaven eller H.C. 
Andersens hus kunne være andre eksempler på steder i 
Odense, der har haft betydning gennem historien.

Branding er et ord lånt fra reklame-
branchen, hvor ordet bruges til at 
forklare, hvordan et firma opbygger 
en identitet omkring sin virksom-
hed eller sit produkt.



Fortæl om dit Odense

 - Lav en video om dit Odense. 

 Videoen skal:
 - Højst vare ét minut. 
 - Fortælle hvilket sted i Odense, der er særligt vigtig for dig og hvorfor?
                 - Diskutér på klassen, hvilke steder og historier, I har fremhævet i videoen. 

Arkitekttegning til det nye byrum omkring 
Albani Torv, 2015. 

Albani Torv ca. 1909 med udsigt mod den nye Albani Kirke 
(opført 1908) og Frøkenklostret.
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OPGAVE 1



Place du Trocadéro i Paris. Her ses det, hvordan boulevarderne udgår fra pladsen i et geometrisk mønster. Colourbox

ET BYBILLEDE ÆNDRER SIG
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Det er almindeligt, at bybilleder forandres over tid. I Mid-
delalderen var de fleste veje smalle, da man kun skulle gå 
eller ride i dem. Stræder og gyder opstod af sig selv imellem 
husene. Der opstod byer der, hvor der var store transportve-
je og knudepunkter – enten til lands eller til vands. På dem 
kunne man sejle eller køre i vogn og på den måde transpor-
tere folk og varer ind og ud af byen. 

I Odense har åen været vigtig. På samme måde har Overga-
de og Nørregade været brede gader, som mundede ud i Al-
bani Torv. Her solgte man varer fra landet. Vigtige bygninger 
som kirker og rådhuse har typisk ligget ud til sådan et torv, 
hvor folk samledes. 

Alt fra tilfældigheder til planlagte forandringer har indfly-
delse på en bys udseende. Da København brændte i 1795 

Place du Trocadéro i Paris. Her ses det, hvordan boulevarderne udgår fra pladsen i et geometrisk mønster. Colourbox
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Odense centrum har gennemgået 
store forandringer. Den nyeste er, 
at man i 2014 begyndte at grave 
Thomas B. Thriges Gade op. Den 
har i knap 50 år løbet gennem 
centrum. I stedet skal der gøres 
plads til to underjordiske parker-
ingskældre, boligblokke og det 
nye H.C. Andersen Museum.

kunne brandbilerne ikke komme frem i midtbyens mid-
delaldergader, fordi husene stod for tæt. Man skulle dreje 
meget skarpt for at komme rundt om dem. Det gjorde, at 
branden blev meget omfattende. 

Da man genopbyggede husene, besluttede man derfor, at 
bygningerne skulle have skrå hjørner, så man lettere kun-
ne komme rundt i gaderne. På samme måde besluttede 
man i Odense, at når der blev revet huse ned i Overgade, 
skulle de nye rykkes en meter tilbage fra vejen for at gøre 
vejen bredere. I 1800-tallet blev det moderne at have store 
boulevarder i de europæiske storbyer for eksempel Wien 
og Berlin, eller i Paris som du kan se på billedet overfor. 
Derfor blev hele boligkvarterer revet ned for at gøre plads 
til disse boulevarder

Et ”afbrækket hjørne” på en bygning i København.



Som du kunne læse i indledningen, 
har Odense Å gennem tiden været 
vigtig for byen. I H.C. Andersens roman 
O.T. møder vi de to venner Otto og 
Vilhelm. Sammen med Vilhelms søstre 
Sophie og Louise ankommer de til 
Odense med hestevogn. 

I Odense besøger de Domkirken og 
markedet – Skt. Knuds Marked, der 
ligesom kirken er opkaldt efter vikin-
gekongen Knud den Hellige. Deres 
samtaler omkring Odense giver os et 
indblik i, hvordan livet og hverdagen 
var i midten af 1800-tallet i Odense.

H.A. Brendekilde Skovtur ved Odense Å, 1897-98. 
BRANDTS - Museum for Kunst & Visuel Kultur

Gå til Frøkenklosteret
 - Scan QR-koderne  og få adgang til uddrag af H.C. Andersens roman   
     O.T. og eventyret Klokken.
 - Gå en tur fra Frøkenklosteret til Frederiksbroen (bro nr. 2 fra klostret) og  
   tilbage, imens du lytter til fortællingerne. (sammenlagt 4 minutters   
                   oplæsning)

Imens du lytter skal du overveje:
 - Hvor vennerne kører over åen ud fra beskrivelserne af omgivelserne.

Efter højtlæsningen:

Diskuter, om de samme 
seværdigheder er vigtige i 
dag? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

Hvilke seværdigheder havde 
det været, hvis historien var 
skrevet i dag?
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ODENSE EN 
JULI-LØRDAG 
I 1830’ERNE

Lyt og læg mærke til omgivelserne
OPGAVE 2



Uddrag fra O.T.
”Var Læseren et Barn, der levede i Odense, behøvede man 
kun at sige Ordene: »Sanct Knuds Marked«, og dette selv, 
smykket med Barnephantasiens Straaler, vilde staae for ham 
i de meest glimrende Farver. Vor Skildring ville kun blive en 
Skygge, nu bliver den da maaskee, som Mængden vil finde 
den.
Alt i Forstaden forkyndte Menneskevrimmelen og Pottemag-
ernes udstillede Potter, der ganske bedækkede Fortougene, at 
Markedet var i fuld Gang.
Vognen kjørte henad Broen over Odense-Aa.
»See, hvor smukt her er!« udbrød Vilhelm.
Mellem Byens Haver og en Eng med Bleg1  bugtede sig Aaen. 
Den prægtige Sanct Knuds Kirke, med sit høie Taarn, sluttede 
Prospecten2. 
»Hvad var den røde Gaard for en?« udbrød Otto, i det de alt 
havde tabt Udsigten.
»Frøkenklosteret!« svarede Louise, og følte Tanken, der var 
opstaaet hos ham.
»Der stod, i Grevens Feide, den gamle Bispegaard, hvor 
Beldenak3  residerede!« sagde Sophie. »Der foran i Aaen er 
Klokkedybet, hvor en Klokke er fløiet ud fra Sanct Albani 
Taarn. Der er bundløst! Hvergang rige Folk i Odense døe, saa 
ringer det under Vandet!«
»Det er en hæslig Tanke! sagde Otto; at det ringer i Dybet, naar 
de skulle døe!«
»Saaledes maa man nu ikke tage det!« sagde Sophie leende, 
og flagrede fra den Historie. »Odense har mange Mærkvær-
digheder,« sagde hun, »lige fra en Kongenshave med Svaner i, 
til et stort grundmuret Theater, som har det tilfælleds med La 
scala4  og flere italienske, at det er bygget paa Rudera5  af et 
Kloster«”

Teksterne har du her, hvis du har brug for at læse dem igen.

Uddrag fra ”Klokkedybet”
”»Ding-dang! ding-dang!« klinger det fra Klokkedybet i 
Odense Aa. – Hvad er det for en Aa? – Den kjender hvert Barn 
i Odense-By, den løber nedenom Haverne, fra Slusen til Vand-
møllen hen under Træbroerne. I Aaen voxe gule Aaknappe6 
, brunfjædrede Rør og den sorte, fløielsagtige Dunhammer, 
saa høi og saa stor; gamle, revnede Piletræer, sveiede og 
dreiede, hænge langt ud i Vandet paa Munkemose Side og 
ved Blegmandens Eng, men ligeoverfor er Have ved Have, den 
ene anderledes end den anden, snart med deilige Blomster 
og Lysthuse, glatte og pene, ligesom smaat Dukkestads, snart 
staae de kun med Kaal eller der er slet ingen Have at see, thi 
de store Hyldebuske brede sig der og hænge langt ud over det 
rindende Vand, som hist og her er dybere, end man kan naae 
med Aaren. Ud for det gamle Frøken-Kloster er det dybeste 
Sted, det kaldes Klokkedybet og der boer Aamanden; han 
sover om Dagen, naar Solen skinner gjennem Vandet, men 
kommer frem ved stjerneklare Nætter og Maaneskin. Han er 
meget gammel; Mo’ermo’er har hørt om ham af sin Mo’er-
mo’er, siger hun, han lever et eensomt Liv, har slet Ingen at 
tale med uden den store, gamle Kirkeklokke. Engang hang 
den i Kirketaarnet, ja nu er der ingen Spor hverken af Taarn 
eller Kirke, den, der kaldtes Sanct Albani.
»Ding dang! ding dang!« klang Klokken, da Taarnet stod, og 
en Aften, da Sol gik ned og Klokken var i sit stærkeste Sving, 
rev den sig løs og fløi gjennem Luften; det blanke Malm7  
skinnede gloende i de røde Straaler. »Ding dang! ding dang! 
nu gaaer jeg i Seng!« sang Klokken og fløi ud i Odense-Aa, 
hvor der var dybest, og derfor kaldes nu det sted Klokkedybet; 
men ikke fik den Søvn eller Hvile der! hos Aamanden ringer 
og klinger den, saa at det stundom8  høres herop gjennem 
Vandet, og mange Folk sige, at det betyder: nu skal der Nogen 
døe, men det er ikke derfor, nei den ringer og fortæller for 
Aamanden, som nu ikke længer er alene.”

1. navnet på et område, hvor man havde tøj og linned spændt 
ud på stativer så det kunne blive bleget hvidt i solen.
2. udsigten
3. Jens Andersen Beldenak, biskop på Fyn 1501-29
4. berømt teater i Milano

5. ruiner
6. fynsk ord for åkander
7. metal
8. ind imellem
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Frøkenklostret går igen i de to tekster. Det er en af Odenses ældste bygninger, 
der kan spores tilbage til 1508. Et kloster er normalt et sted, hvor der bor katol-
ske nonner eller munke, men sådan har klostret aldrig været brugt. Det hedder 
et kloster, fordi der aldrig har boet andet end kvinder her. 

Adels-damen Karen Brahe indrettede klostret til et såkaldt frøkenkloster i 
1716. Her var det meningen, at unge adelige kvinder skulle bo. Dengang kunne 
fornemme, ugifte kvinder ikke bo for sig selv, og det blev set som under deres 
værdighed at tage et arbejde. 

Så hvis de ikke ville giftes eller ikke kunne finde en passende mand, kunne de 
flytte ind på et af frøkenklostrene, der fungerede som en slags bofællesskab. De 
fandtes blandt andet i Maribo på Lolland, Roskilde på Sjælland og Mariager i 
Jylland.

Fotografi af klostret fra 1909 

H.C. Andersens tegning 
af klostret

Farvelagt tegning af klostret set fra åen, 1860’erne

H.C. Andersens tegning af 
klostret
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FRØKENKLOSTERET



Udsigt over Albani kvarter med Albani bryggeriet, 1860.
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Kig grundigt på udsigten fra Frøkenklostret fra 1860
 - Stil dig med ryggen til klosteret, så du står så tæt på der, hvor billedet er taget, som muligt.
 - Tag et billede af udsigten som den ser ud i dag.
 - Diskutér, hvad der har ændret sig.

Hvordan har udsigten ændret sig?
OPGAVE 3  
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SANKT KNUDS MARKED OG 
ALBANI TORV
Albani Torv har altid ligget på en af de store 
veje, der gik gennem Odense, hvilket skabte 
en naturlig plads, der samlede byens offent-
lige liv. Her lå den Albani Kirke, som Anders-
en skriver om i ”Klokkedybet”. 

Det var i de nærliggende gader, Odenses 
rigeste borgere og købmænd boede, hvilket 
også gjorde torvet til det naturlige sted for 
handel og underholdning. 

Vilhelm og Otto er på vej til Sankt Knuds 
Marked. Det var det største marked på Fyn 
i mange hundrede år siden slutningen af 
1500-tallet. Det vigtigste blev holdt hvert år 
i juli og foregik midt på Albani Torv

Pietro Købke Krohn, 
Sankt Knuds Marked, 1865.

Forberedelse:

Scan QR-koden og få adgang til højtlæsningen af H.C. Andersens beskrivelse af Sankt Knuds Marked fra romanen O.T. (2 
min. oplæsning)

Gå fra Frøkenklosteret til den store statue af Knud den Hellige bag Rådhuset, imens du lytter til højtlæsningen.

Drøft fælles på klassen: - Hvilke funktioner havde et torv før i tiden?
   - Hvilke funktioner har det nu?
   - Er der noget, der er forandret?
   - Er noget stadig det samme? 

Albani torv før og nu
OPGAVE 4  

12



9. Butikker med nips og pyntegenstande

Uddraget af O.T., hvis du har brug for at læse det 
igennem selv:

”Ligesom, i Middelalderen, de forskjellige Profession-
ister havde deres særskilte Gader og Qvarterer, havde 
de det ogsaa her. Strædet som førte til Torvet, og som 
dagligdags kaldes »Skomagerstrædet,« svarede fuld-
komment til sit Navn. Side ved Side havde her Skom-
agerne opstillet deres Diske. Vægge og de opreiste 
Stænger vare behængte med alle Slags Fodtøi, Diskene 
selv overlæssede med kluntede Skoe og tyksaalede 
Støvler. Bag ved stod den skikkelige Mester, i sin lange 
Søndags Frakke, og med den velbørstede Filtehat paa 
Hovedet. 
Hvor Skomagernes Qvarteer holdt op, tog Hattemag-
ernes sin Begyndelse og derpaa var man midt inde paa 
det store Torv, hvor Telte og Borde dannede flere par-
allelløbende Gader. Galanterieboutikker9,  Guldsmede- 
og Conditorboder, de fleste af Lærred, enkelte derimod 
Træhuse, vare Glandspunkterne. Rundt om flagrede 
Baand og Tørklæder, rundt om var Larm og Trængsel. 
Bønderpigerne fra samme By gik altid i Række, syv, otte 
Uadskillelige, med Hænderne fast knyttede i hinanden; 
det var umueligt at bryde Kjæden, trængte man paa, 
rullede den hele Flok sig sammen i en Klump.
Bag ved Boutikerne udbredte sig store Bede med 
Træskoe, Leertøi, Rokkedreier og Sadelmagerarbeide. 
Paa Bordene stod Legetøi, sædvanligt kluntet og 
broget. Rundt om prøvede Børnene de smaa Trompeter 
og dreiede paa Spilleværker. Bønderpigerne dreiede 
og vendte baade Syæskerne og sig selv mange Gange, 
før Handelen blev sluttet. Luften var tyk og Qvalm af 
Uddunstninger, som krydredes ved Duften af Honning-
kager.
Her mødte Bekendte hinanden, et Par Bønderpiger, 
maaskee barnfødte i samme By, men siden skilte ad. 
»Go Dau!« (Andersens note: God Dag!) udbrød de, toge 
hinanden i Hænderne, svingede med Armene og loe. 
»Fa’vel!« - Det var hele Conversationen; en lignende 
førtes paa flere Steder.”

På Pietro Købke Krohns billede af Sankt Knuds Marked (side 12) kan 
du se en anden gengivelse af markedet end H.C. Andersens.
 - Gå ud på Albani Torv og prøv at tage et billede fra nøjag- 
   tig samme vinkel, som Krohn har malet maleriet. Brug  
   kirken som fikspunkt. Hvad har ændret sig og hvad er det  
   samme?

Markedet var et samlingspunkt for alle folk i Odense og fortælleren i 
O.T. siger, at hvert barn i Odense kender til det.  
 - Findes der den slags samlingspunkter i dag? Og hvor?  
 - Hvis vi tænker i andet end konkrete steder, hvad   
     samles folk så om?

Skt. Knuds Marked. Klingenberg. Fotograf H. Lønborg, 1912. 
Der er kø foran boderne til højre, som tilbyder underholdning. Her 
kunne man ifølge plakaten se ”verdens største og sværeste (tykkeste) 
mand”.

ODENSE
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Gå hen til springvandet med de to 
drenge på Fisketorvet.

Tidligere har man navngivet gader 
efter, hvem der boede der, og hvad 
der foregik der. 
H.C. Andersen skriver for eksempel, 
at den gade, der i daglig tale hedder 
Skomagerstræde, svarer til sit navn, 
fordi det var der alle skomagerne 
holdt til og reparerede og solgte sko.

14

BRUG HISTORIEN

TORVE- OG 
GADENAVNE

Øverste foto: Fisketorvet i 
Odense i 1934. 

Nederste foto: Fisketorvet i 
00’erne inden ombygningen 
af Albani Torv. 

Læg mærke til springvandets 
placering på begge billeder. 
Fisketorvet har historisk set 
været centralt for det daglige 
liv i Odense, da det var her 
man handlede kød og fisk. Nu 
er det nærmest bare et gade-
hjørne.



Eksempler på nyligt navgivne veje og pladser: Ove 
Sprogøs Plads, Richard Møller Nielsens Plads, Morten 
Korchs Plads, Thomas B. Thriges Gade.
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TORVE- OG 
GADENAVNE

Undersøg på kortet på side 4 eller på Google Maps, om der er gader eller pladser i områ-
det, der kan fortælle noget om gadens historie. 
 - Hvorfor tror du ikke længere, at der findes en hel gade med f.eks. skomagere  
   eller pottemagere? Overvej, hvor du ville gå hen i dag, hvis du skulle finde et  
   stort udvalg af den samme vare?
 - Hvem navngiver man gader og pladser efter i dag? Hvordan har det ændret  
   sig, og hvorfor tror du det har det?

Hvilke gadenavne og hvorfor?
OPGAVE 5 
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THOMAS B. THRIGES GADE
Se på de historiske kort over Odenses bymidte på denne side (1593) og næste side (1839). Bemærk, hvordan Thom-
as B. Thriges Gade, der blev etableret i 1959-1970 gennemskærer byen på kortet fra 2010.

Braunius-kortet over Odense, 1593



Gå eventuelt selv ind på 

historiskatlas.dk og se 

flere historiske kort. 
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Odense-kort, 2010

- Hvorfor tror du, man valgte at lægge en 
stor vej midt igennem byen?

- Hvilke behov løste den? Overvej 
dernæst hvilke andre problemer vejen 
så skabte – hvorfor fjerner man den nu? 

- Vurdér hvordan de nye ændringer løser 
det problem, som Thriges Gade skabte

Planlægning af en by
OPGAVE 6 

Odense-kort, 1839



Design til H.C. Andersen Festivals

Robbie Williams på ”Tinderbox”, 
fotograf Morten Rygaard.

Find flere eksempler på, hvordan Odense bruger Andersen til at 
brande sig med.

Find H.C. Andersen
OPGAVE 7 

Branding viser sig i an-
det og mere end statuer 
og bygninger. Tænk 
over, hvordan H.C. An-
dersen både er til stede 
på konkret og abstrakt 
vis i Odenses branding 
af sig selv.

BRUG HISTORIEN
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GÅ I MUSEUMSHAVEN

ODENSES H.C. ANDERSEN 
– H.C. ANDERSENS ODENSE
Som vi har set, brugte H.C. Andersen Fyn og Odense i sine tekster. Man kan 
sige, at Andersen trækker på en masse sagn og seværdigheder fra Fyn for at 
gøre sine tekster mere interessante. Han ”brander” sig selv ved at bruge Fyn og 
Odense. 

Siden H.C. Andersens død har Odense omvendt også brugt ham og hans 
eventyr til at brande sig selv med. I Odense ligger H.C. Andersen Museet. Hvert 
år i starten af april fejrer byen også hans fødselsdag med prisoverrækkelser og 
forestillinger. 

Der er også en årlig ”H.C. Andersen Festivals”, og musikfestivalen ”Tinderbox” er 
faktisk også en skjult henvisning til Andersen, nemlig til et af hans første eventyr 
”Fyrtøjet”.

Bjørn Nørgaard Skyggen, rejsekammeraten 
og improvisatoren – et treenigt portræt af 

H.C. Andersen, 2005



ODENSE

19

Scan QR-koden og få adgang RealDanias video ”Fra gade til by”

Besvar spørgsmålene:
 - Hvad er det, der skal ændres i centrum og hvorfor?
 - Hvorfor vælger man at anlægge boliger i stedet for vej?
 - RealDania, der skal bygge boligerne på grunden, bruger sloganet ”Fra stor dansk by til dansk stor          
    by”, hvad tror du, der menes med det?

Fra gade til by
OPGAVE 8 

ODENSE MIDTBY I FREMTIDEN
Du har nu arbejdet med, hvordan Odense centrum så ud før i tiden, og hvad området omkring Albani Torv samt dets 
bygninger har været brugt til. Du har arbejdet med en markant ændring i byen: Fjernelsen af Thomas B. Thriges gade. 

Nu er det på tide at kigge fremad. Centrum er nemlig under dramatisk forandring lige i øjeblikket takket være blandt 
andre RealDania. RealDania er en forening og en fond, der især har med fornyelser af bymiljøer og restaureringer af byg-
ninger at gøre. Det er den forening, der har restaureret Frøkenklostret, og den har også en stor andel i de ombygninger 
af Albani Torv og Thomas B. Thriges Gade, der blev påbegyndt i 2014.



Når H.C. Andersen, vikingekongen Knud den Hellige eller andre bruges til at fortælle om Odense som et særligt sted og som noget, 
Odenseanere bør være stolte af, kaldes det for historiebrug. 

I dette afsnit skal du arbejde med, hvordan historien også kan bruges forretningsmæssigt. I forbindelse med udgravningerne til 
parkeringskældre og det nye Andersen Museum stødte man på nogle interessante arkæologiske fund under Albani Torv. Man 
fandt for eksempel en gammel kirkegård med omtrent 200 grave fra Middelalderen. 

I forbindelse med fundene blev fortællingen om kong Knud igen vigtig. Der blev lavet en udstilling om Knud med navnet Knuds 
Odense vikingernes by, selvom konger dengang ikke hørte til i en enkelt by, men rejste rundt i hele landet for at være synlige for 
deres folk. 

Til åbningen af udstillingen udtalte kulturrådmand, Jane Jegind følgende: ”Knud den Hellige (blev) en vækstfaktor for Odense. 
De mange tilrejsende skulle have mad, overnatning og adspredelse. Og når de nu var i byen alligevel, kunne man jo lige så godt 
handle med det samme. Omsætning – indtjening – vækst. Jo, absolut betænksomt af Knud at lade sig slå ihjel i den fynske hov-
edstad”.
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DET HANDLER 
OM 
HISTORIEBRUG

Diskutér følgende:
  - Hvordan kan historien bruges, hvis vi følger Jeginds tale?
  - Kan man forestille sig andre måder, den kan bruges på?

Hvorfor er historien vigtig?
OPGAVE 9
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Selvom de færreste er opmærksomme på det, så bruger alle historien. Når du fortæller om dig selv til mennesker, 
du ikke kender, vil du sikkert fortælle de gode ting og undlade de mindre gode – det er helt almindeligt. Det er det 
samme man gør, når man arbejder forretningsmæssigt med historiebrug. Se for eksempel logoerne fra pølsefab-
rikanten GØL og leverpostejsproducenten Stryhn’s, der begge bruger vikingetiden i deres markedsføring.

DU BRUGER OGSÅ HISTORIEN

Optag en ny video som den, du optog i starten

Diskutér på klassen:
 - Er der noget, der har ændret sig fra den første til den anden   
      video, og i så fald hvad? 
 - Hvad har vi lært i dag?

Brug historien
OPGAVE 10



Billedoversigt

Alle rettigheder til gengivelse af billedmateriale er søgt sikret. Skulle der imidlertid findes rettighedshavere, som ikke mener, at rettighederne er tilstrækkeligt 
sikret, er de velkomne til at henvende sig til H.C. Andersen Centret.

Side 3:
Fotografi af Fisketorvet i 00’erne. Bragt med tilladelse fra Capital Investment A/S.
Skyggen, Rejsekammeraten, Improvisatoren - et treenigt portræt af H.C. Andersen, 2005, skulptur af Bjørn Nørgaard, privatfoto.
Koncept til det nye H.C. Andersen Museum af Kengo Kuma. Bragt med tilladelse fra Kengo Kuma/Cornelius Vöge/Masu Planning.

Side 4:
Kort over Odense, Google Maps. Google and the Google logo are registered trademarks of Google Inc., used with permission.

Side 5:
Arkitekttegning til det nye byrum omkring Albani Torv, 2015. Bragt med tilladelse fra Fra Gade til By.
Billede af Albani Torv ca. 1909. Alle gamle postkort er bragt med tilladelse fra Odense Billeder og Fyns Frimærkeservice.

Side 6:
Place du Trocadéro i Paris. Colourbox.
Billede af “afbrækket hjørne” på en bygning fra København. Privatfoto.

Side 7: Konceptmateriale til det nye byrum omkring Albani Torv. Bragt med tilladelse fra Fra Gade til By.

Side 8:
Skovtur ved Odense Å, 1897-98, maleri af H.A. Brendekilde (1897-98). Bragt med tilladelse fra BRANDTS - Museum for Kunst & Visuel Kultur..

Side 10:
Farvelagt tegning, o. 1860. Ukendt kunstner,. Bragt med tilladelse fra Odense Bys Museer.
Fotografi af klostret fra 1909. Ukendt fotograf. Bragt med tilladelse fra Odense Bys Museer.
H.C. Andersens tegning af klostret, ukendt dato. Bragt med tilladelse fra Odense Bys Museer.

Side 11:
Udsigt over Albani kvarter med Albani bryggeriet, 1860. Ukendt fotograf. Bragt med tilladelse fra Odense Bys Museer.

Side 12:
Skt. Knuds Marked, 1865-1870, maleri af Pietro Købke Krohn. Bragt med tilladelse fra Odense Bys Museer.
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Side 13:
Skt. Knuds Marked. Klingenberg. Fotograf H. Lønborg, 1912. Bragt med tilladelse fra Odense Bys Museer.

Side 14:
Fotografi af Fisketorvet, 1934. Alle gamle postkort er bragt med tilladelse fra Odense Billeder og Fyns Frimærkeservice.
Fotografi af Fisketorvet i 00’erne. Bragt med tilladelse fra Capital Investment A/S.

Side 15:
Fotografi af gadeskilt, Skt. Gertruds Stræde. Privatfoto.

Side 16:
”Braunius-kortet”, Braun & Hogenberg: Civitates Orbes Terrarum 1593, Creative Commons.

Side 17:
Juels Bykort, Odense 1839. Historisk Atlas.
Kort over Odense 2010, Google Maps. Google Maps. Google and the Google logo are registered trademarks of Google Inc., used with permission.

Side 18:
Skyggen, Rejsekammeraten, Improvisatoren - et treenigt portræt af H.C. Andersen, 2005, skulptur af Bjørn Nørgaard, privatfoto.
Design til H.C. Andersen Festivals. Bragt med tilladelse fra H.C. Andersen Festivals.
Foto af Robbie Williams på “Tinderbox”, fotograf Morten Rygaard. Bragt med tilladelse fra Tinderbox.

Side 19:
Konceptmateriale til det nye byrum omkring Albani Torv. Bragt med tilladelse fra Fra Gade til By.

Side 21:
GØL-logo. Bragt med tilladelse fra Tulip A/S.
Stryhn’s-logo. Bragt med tilladelse fra Stryhns A/S.

Side 22-23:
Konceptmateriale til det nye byrum omkring Albani Torv. Bragt med tilladelse fra Fra Gade til By.
Koncept til det nye H.C. Andersen Museum af Kengo Kuma. Bragt med tilladelse fra Kengo Kuma/Cornelius Vöge/Masu Planning.
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