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Baggrund 

Det overordnede forskningsprojekt ”From Central Space to Urban Place” vil med Odense og Aalborg som 

cases give et nyt bud på den tidligste urbaniseringsproces i Sydskandinavien. Midlet er at undersøge 

udviklingen fra jernalderens centrale områder (spaces), defineret som koncentrationer af lokaliteter 

præget af velstand samt funktioner som handel, håndværk, kult og forsvar, til middelalderens byer 

(places), hvor magtstrukturerne er samlet på ét sted. Den kronologiske ramme er ca. 400-1100 e.Kr. 

Som del af projektets konkrete udbytte vil der blive afviklet fire store formidlingsarrangementer, hvor 

projektets forskningsresultater og -metoder præsenteres for offentligheden på en ny og inddragende 

måde. Projektet ”Viking Horror Walk” udgør det tredje af disse fire projekter. 

 

Den formidling- og læringsmæssige ideologi bag projektet er udtrykt i følgende hensigtserklæringer, som 

fremgår af projektansøgningen: 

• Formidling og læring kobles direkte til de arkæologiske landskaber, lokaliteter og effekter og skal 

anvendes i det åbne land såvel som i byen. Det teoretiske perspektiv på forskningsdelen, begrebet space 

& place, sættes således i umiddelbar forbindelse til formidlingsdelen. Flere af formidlingsdelene skal 

endvidere anvendes som afprøvning af dele af projektets forskningselementer. 

• Projektet vil behandle udfordringen i at formidle arkæologiske landskaber og lokaliteter on location i 

fuld skala efter overstået udgravning, dvs. på et tidspunkt, hvor der ikke længere er synlige spor af 

dearkæologiske levn på stedet. 

• Formidling og læring skal foregå i et brugerinddragende perspektiv, der via anknytning til kunst giver 

en i dansk sammenhæng ny måde at illustrere arkæologien på. Kunsten rummer i forhold til 

andreformidlingsgreb større mulighed for at sætte fantasien i spil og skabe fælles oplevelser. 

• Formidlingen skal have en tilknyttet undervisningsdimension målrettet skolernes mellemtrin med 

undertemaet kunst og arkæologi. Undervisningen vil behandle kunst som udtryksform og kommunikator 

i forhistorien, ligesom den vil inddrage eleverne i selve arbejdet med at lave kunstværkerne. 

 

Følgende strategiske overvejelser ligger bag udformning af formidlingsprojekterne: 

Projektet afprøver to formidlingsarrangementer i kulturlandskabet (space) og to i byen (place). 

Arrangementerne er jævnt fordelt inden for projektets fysiske rum og bringer centrale lokaliteter og 

forskningsspørgsmål i spil. Kombinationen af on location-formidling i 1:1, det brugerinddragende 

perspektiv og koblingen til kunst giver en optimal mulighed for at formidle resultaterne til store grupper 

af samfundet på en fagligt velfunderet baggrund. Samtidig giver de store projekter på centrale lokaliteter 

en for den arkæologiske og historiske formidling usædvanligt stor mediebevågenhed. 

De fire formidlingsprojekter afprøver forskellige formidlingsmæssige greb. Derfor vil et væsentligt 

resultat være, at der udvikles en række produkter og aktiviteter, der, ud over at de hver især har en 

betydning i sig selv og for projektet, også skaber en værktøjskasse, hvor fra der kan hentes anbefalinger 

og redskaber til lignende tiltag på andre lokaliteter og i andre projekter. Produkterne tilgængeliggøres på 

projektets hjemmeside til frit download. 

 

  



Projektbeskrivelse 

I den oprindelige projektbeskrivelse var skitsen til formidlingsarrangementet ’Kongens borg’ i Odense 

formuleret således: 

Vha. farvet sand eller savsmuld laves storskala-malerier i 1:1 on location. Konkrete cases udvælges i 

projektforløbet, men en velegnet case er vikingeborgen Nonnebakken i Odense, der ikke er synlig i byen i dag. 

Alternativt opmales byens ældste domkirke, Skt. Albani Kirke; kirken, hvor den sidste vikingekonge, Knud d. 

Hellige blev dræbt i 1086. Begge lokaliteter er væsentlige for Odenses tidligste udvikling og illustrerer tydeligt 

kongelige anlæggelser og magtmanifestationer. Samtidig er ingen af lokaliteterne synlige i bybilledet i dag. 

Med deres store historiske betydning og centrale placering i det udviklingsforløb, som nærværende projekt 

analyserer, vil en markering af lokaliteterne give en unik mulighed for stor synlighed af projektet og en fin 

illustration af anlæggene. Projektet skabes i samarbejde med en kunstner, f.eks. den skotske kunstner Kate 

Robinson, der har stået for tilsvarende projekter i sit hjemland1. Desuden inviteres byens borgere eller 

skolebørn til at deltage i opmalingen af borgen eller kirken på overfladen. Dronefotos kan formidle hele det 

optegnede anlæg. Projektet er direkte koblet med forskningsdelens delprojekt 1 og 2 i forhold til kortlægning 

og diskussion af de fortifikatoriske samt tidligt kristne institutioners betydning. 

I løbet af projektperioden opstod en ny idé, hvor koblingen mellem kunst og arkæologi kunne foldes ud 

på en ny måde, nemlig gennem skuespil. Dermed ville vi i projektet få anvendt og afprøvet forskellige 

kunstarter og formidlingsgreb i præsentationen af projektets resultater for offentligheden. Resultaterne 

kunne således danne en væsentlig erfaring for kommende museale formidlingsprojekter ”ud af huset”. 

Projekt 1, ”Bavneprojektet” spillede således meget på direkte involvering i proces, afholdelse og 

evaluering af brugerne. Projekt 2, ”Sejlads”, inddrog nye teknologier og formidling gennem en 

kunstinstallation. Projekt 3, som nævnt skuespil og brugerinddragelse. Og endelig projekt 4, hvor 

abstrakt skulpturkunst i et hyppigt benyttet offentligt rum, strøget i Aalborg, dannede afsættet.  

Vikingeløbet i Odense kunne samtidig udgøre en prøveballon for museet på en ambition om mere 

permanent at lave en såkaldt vikingerute fra museet på Møntergården, via forskellige væsentlige 

lokaliteter fra Odenses vikingetid og tidlige middelalder og frem til vikingeborgen Nonnebakken.  

 

Deltagere 

Odense Bys Museer 

• Forskningscenterleder, arkæolog Mads Runge – projektleder, arkæologisk baggrundsviden. 

• Historiker Johanne Schrøder Baggesen – idéudvikling (jobskifte under udviklingsforløb). 

• Arkæolog, formidler Line Borre Lundø – idéudvikling, formidler og tovholder under arrangementets 

afvikling. 

• Museumsinspektør, arkæolog, formidler Dyveke Skov Larsen – idéudvikling, koordination med 

museets øvrige formidling.  

• Grafiker Bjørn Koch Klausen – bannere, reklamer, plancher mv.  

• Marketingskoordinator Lone Weidemann – markedsføring, billetsalg mv.  

• Virksomhedspraktikant, journalist, kandidat i Kultur og Formidling, Line Tornvig Martinussen – 

brugerundersøgelse, filmoptagelse under arrangement. 

• Diverse museumsværter – modtagelse og information af gæster på dagen.  

 

 
1 http://www.katerobinsononline.com/#!our-place-in-time/c1e5q 



Dystopia Entertainment  

• Teatergruppe (https://dystopia.dk/) med en mindre fastansat kerne, der stod for at skrive plot, 

instruere, koordinere mv. Hertil en lang række af frivillige skuespillere, skræddere, professionelle 

sikkerhedsfolk mv. som var med på de to afviklingsdage. I alt ca. 90 personer, her af ca. 60 

skuespillere. 

 

Øvrige 

• Produktionsselskabet 7Reasons (Wien, Østrig) (https://www.7reasons.net/) producerede med 

inspark fra Odense Bys Museer og Ludwig Boltzmann Instituttet for Archaeological Prospection and 

Virtual Archaeology i Wien en film om vikingeborgen Nonnebakken og udforskningen her af. 

• Giersings Realskole bidrog med hjælp til lokalelån mv. Skolens kantine bidrog som café på 

afviklingsdage og ved bespisning af Dystopia. 

• Odense Kommunes embedsmænd var behjælpelige i forhold til myndighedsbehandling.  

• Odense Stadsarkiv var behjælpelige med lokalelån til en post på vikingeløbet.  

• Vor Frue Kirke Odense bidrog med lokalelån til en post på vikingeløbet. 

• Frederikssunds Vikingespil samt Østfyns Museer: lån af dragter og udstyr.  

 

Forberedelse 

Dystopia stod som sagt for udvikling af drejebog og poster ved selve afholdelsen.  

Museet havde opgaverne med at indlåne dragter, skaffe tilladelser ved myndigheder og koordinere med 

skole, kirke mv. Det var en stor og udfordrende opgave. En opgave som naturligvis vil være nemmere ved 

en gentagelse af arrangementet.  

 

 

Instruktion af skuespillerne. Foto: Odense Bys Museer.  

 

Museet stod for at finde dragter og udstyr til skuespillerne. Våben var et særskilt problem, da der kræves 

våbentilladelser ved skarpe våben. Mange re-enactere har våben, men var ikke glade for at udlåne/udleje 

https://dystopia.dk/
https://www.7reasons.net/


dem. Løsningen blev, at vi lånte teatervåben (ikke skarpe) ved Frederikssund Vikingespil og Østfyns 

Museer (effekter fra middelaldermarked). Frederikssunds Vikingespil havde desuden en masse dragter, 

vi fik lov at låne.  

 

 

Gennemgang af dragter ved Frederikssunds Vikingespil. Foto: Odense Bys Museer. 

 

Dystopias folk havde et par uger før afviklingen kostumeprøver. Her blev der også lavet afprøvninger af 

sminke mv. Dette foregik på Møntergården.  

 

  

Sminke- og udstyrsprøver. Fotos: Henrik Hansen.  



 

En uge før afvikling opbyggede Dystopia en model af fronten af vikingeborgen Nonnebakken. Denne blev 

opført ved Giersings Realskole. I denne uge fik Dystopia også adgang til cykelkælderen under skolen. Her 

kunne der opbygges en labyrint, hvor der var mange muligheder for at lave forskrækkelser.  

 

Palisade ved Nonnebakken (Giersings Realskole). Foto: Odense Bys Museer.  

 

Tidligt på den første afviklingsdag mødtes alle skuespillere til sminke og sidste instrukser fra 

instruktøren.  

Dystopia havde et professionelt vagtkorps til at færdes i byen. Primært for at fjerne evt. forstyrrende 

personer.  

I forbindelse med myndighedstilladelser (politi og kommune) blev der også truffet aftaler i forhold til 

afmærkning af områder på ruten, hvor mange mennesker normalt færdedes. Her blev der opsat skilte, 

der varskoede om, at der var ”uhygge forude” og at museet var ansvarlige for arrangementet. Der blev 

afklaret, om der var gener for naboer osv. 

 



Markedsføring og omtale 

Dystopia producerede nogle uger før arrangementets afvikling en reklamefilm. Denne blev lagt ud på de 

sociale medier, museets hjemmeside og Dystopias hjemmeside.  

Der blev udsendt pressemeddelelser til lokale og nationale medier og arrangementet fik bred omtale, 

primært i de lokale medier, hvor både aviser, TV og radio var repræsenteret.  

Der blev opsat reklamebannere i Odenses midtby, opsat stort banner på museets hovedbygning, uddelt 

flyers på vikingemarked mv.  

 

 

Interview (TV2 Fyn) i Vor Frue Kirke. Foto: Odense Bys Museer. 



 

Banner på museets udstillingsbygning. Foto: Odense Bys Museer. 

 

Formidlingsprojektets grundform 

Projektidéen udsprang af, at man på bl.a. Koldinghus har anvendt Dystopia til at formidle historien. 

Brugen af forskrækkelser og gys som elementer i formidling havde givet en meget nærværende og 

inddragende formidling og opnået stor succes. Odense Bys Museer ønskede at afprøve om en sådan 

formidling også kunne fungere på en længere strækning, delvist udendørs og i en moderne by.  

Gennem en række møder og samtaler mellem Dystopia og museets arkæologiske og formidlingsfaglige 

inspektører blev der udviklet følgende hovedidé: En vikingerute gennem Odense, med start ved 

Møntergården og afslutning på Nonnebakken. Undervejs kan Albani Kirke, Skt. Knuds Kirke, Overgade-

Vestergade, Paaskestræde (mulig vikingevold), grubehusområde ved Mageløs-Klaregade, Odins Vi (evt. nord 

for NB) være andre punkter. Ruten bliver en del af et inddragende teaterstykke og/eller et spil med 

udfordringer undervejs. Evt. et afsluttende slag på Nonnebakken. På de forskellige punkter kan der være 

VR/andre visualiseringer af den givne lokalitet; gerne dramatiserede visualiseringer, fx nedbrænding af 

Albani Kirke e.l. Ved andre punkter kan der fx være en eller flere skuespiller(e), der levendegør historien. I 

forhold til slaget på Nonnebakken kan der indarbejdes ”papkassebeklædning/-våben” e.l. Afslutningsvis 

gerne en café med lille udstilling, der fortæller folk om den historiske baggrund for stykket. Hovedidéen 

blev siden justeret på detailniveau, men gennemførtes på det overordnede plan. 

Der var enighed om at Dystopia fik ganske frie hænder til deres stykke, men at en præmis var, at der 

skulle være mest muligt afsæt i det historisk korrekte. Dvs. de rigtige lokaliteter skulle i videst muligt 

omfang benyttes. Historierne og karaktererne skulle bygge på de arkæologiske fund samt de drabelige 

fortællinger fra den nordiske mytologi som denne kendes fra de næsten samtidige sagatekster og 

motivverdenen på de arkæologiske genstande.  



På baggrund af en række faglige indspark fra museets arkæologer udviklede Dystopia deres historie. 

Odense Bys Museer stod så for udvikling og konstruktion af den afsluttende udstilling.  

 

Arrangementets opbygning 

Arrangementet blev afholdt mellem kl. 19 og 01 fredag og lørdag aften. Man skulle bestille billetter i 

forvejen og der blev taget entré. Man kunne tilmelde sig en mild (min. 10 år) eller en mere uhyggelig 

version (min. 13 år).  Der var afgang i grupper på op til 20 personer. Disse blev guidet af en skuespiller, 

som ledte folk tilbage til vikingetiden. Grupperne blev sendt afsted med passende mellemrum og en tur 

tog ca. 1,5-2 timer.  

Starten gik fra Møntergården, Odense Bys Museers kulturhistoriske museum. Ved ankomst fik man en 

introduktion fra en fortæller fra Dystopia. Derefter blev man ledt gennem det mørkelagte museum og 

efterfølgende ud på vikingeruten. På ruten var en række stop, hvor bl.a. mordet på Knud d. Hellige blev 

genopført, ofringer ved Odins Vi kunne ses og drabelige slag på vikingeborgen Nonnebakken udkæmpet.  

Mellem de enkelte poster fik man fortællinger af guiderne, ligesom man på nogle af de længere stræk 

havde ekstra, kortere stop, mødte uhyggelige personer mv.  

Ruten sluttede i caéen på Giersings Realskole (som ligger oven på vikingeborgen Nonnebakken). I caféen 

kunne man købe øl/vand og lidt at spise og falde ned samt drøfte turen med andre. Her kunne man også 

opleve en lille udstilling om vikingetidens Odense. I udstillingen der blev opsat fire plancher med 

informationer om rutens historiske baggrund. Desuden havde det østrigske firma, 7Reasons, lavet en film 

om vikingeborgen, hvor undersøgelsesprocessen samt en rekonstruktion af borgen kunne ses. Caféen var 

hele tiden bemandet af en arkæolog, der besvarede spørgsmål og gik i dialog med de besøgende.  

 

Guiderne. Foto: Betina L. Pedersen. 



Detaljeret rutebeskrivelse 

 

 

Viking Horror Walk – Odense - TEKNISK OVERSIGT OVER SCENER - opdateret 4. juli 2019 

Som gæst møder man op i Møntergården, hvor man vil blive samlet i et hold af ca. 20 personer.  En 

fortæller introducerer rammefortællingen og derefter tager en guide gæsterne med på ruten. Guiden 

bliver sammen med gæsterne indtil scene 6. 

  



SCENE 0: INTRODUKTION 

LOKATION: MØNTERGÅRDEN 

Kort beskrivelse: Gæsterne starter med at hilse på deres fortæller, der tager dem med rundt på det 

mørke museum. Imens bliver de introduceret til, hvad de skal opleve (rammefortællingen) samt får 

praktiske informationer (hvis man bliver for bange undervejs, at vi anbefaler man lever sig ind i 

fortællingen m.v.). 

Aktiviteter og installationer: 10 skuespillere: Fortællere. Lys: Mørklægning 

 

 

Introduktion på museet. Fotos: Betina L. Pedersen. 

 

  



SCENE 1: SKÆBNEMØDET 

LOKATION: MØNTERGÅRDEN 

Kort beskrivelse: Gæsterne møder en seer og en vølve, der introducerer dem til vikingekulturen. Disse er 

i færd med at sy et skæbne-tæppe vævet af vikingekrigeres tarme, hvori deres kranier hænger. Vølven 

bruger Mimers Brønd til at fortælle om den verden, de træder ind i. 

Aktiviteter og installationer: 4 skuespillere med rekvisitter, herunder en flytbar døbefond med vand og et 

tæppe vævet af tarme. Lys: 3 lamper - farvet lys/dystert. Lyd: en højtaler med underliggende stemnings-

lydkulisse. Strøm behov: 230V 10 amp strøm. 

 

TV: Rundtur i museets udstilling. TH: Skæbnetæppet. Fotos: Betina L. Pedersen. 

 

Skæbnetæppet. Foto: Betina L. Pedersen. 

  



Fra scene 1 til 2.  

 

Fra museet og ud på ruten.  Her Overgade-Vestergade, byens oprindelige hovedgade. Foto: Betina L. 

Pedersen. 

 

  



SCENE 2: DRABET  

LOKATION: VOR FRUE KIRKE 

Kort beskrivelse: Gæsterne oplever drabet på Knud den Hellige, hans bror Benedikt og deres hirdmænd 

ved alteret i kirken. 

Aktiviteter og installationer: 7-9 skuespillere - kamp med teater-sværd, kampråb. Ingen lyd eller lys 

udover det naturlige 

 

 

Fotos: Betina L. Pedersen. 

 

 

  



Fra scene 2 til 3.  

 

 

Videre på ruten. Møde med seer langs Odense Å. Fotos: Betina L. Pedersen. 

 

 

  



SCENE 3:  PROCESSIONEN 

LOKATION: KLOSTERHAVEN/EVENTYRHAVEN 

Kort beskrivelse: Gæsterne bliver inddraget i processionen af en nyligt afdød biskop gennem den vestlige 

del af Eventyrhaven. Under processionen skal skuespillere og gæster således bære rundt på kisten af den 

afdøde biskop med start i Klosterhaven og hen til den sydvestlige del af Eventyrhaven.   

Aktiviteter og installationer: 4-5 skuespillere - messende og med røgelse. Kiste med håndtag. Fakler med 

levende lys og bannere - båret af skuespillere og gæster. Lyd: Lille højtaler i kisten med bankelyd. 

 

Foto: Tomas Vahlkvist. 

 

Fotos: Betina L. Pedersen. 



SCENE 4:  BLÓT OG OFRINGSPLADS 

LOKATION: EVENTYRHAVEN 

Kort beskrivelse: 

I pergolaen i midten af Eventyrhaven ankommer gæsterne til en stor ofringsplads. Her deltager de 

sammen med vikingerne i blót som hyldest til guden Odin. Vikingerne er i færd med at lave en blodørn, 

der er et rituelt og bestialsk drab på en af de kristne tilfangetagne samt ofringer til Odin. Ofret er hængt 

op i træstolperne i pergolaen. 

Aktiviteter og installationer: 8-10 skuespillere - højt aktivitetsniveau, messende og vilde lyde. Lette, 

plastik skeletter hænges i træer. Lys: levende ild i bålfade/fakler suppleret med op til 2 lamper. Bålfade 

med levende ild. Lyd: 2-4 højtalere med stemnings lydkulisse og/eller lyd i takt eks. trommer eller 

lignende. Strøm behov: 230V 10 amp strøm. 3-5 skuespillere. En skuespiller monteres i passende 

ophæng. Der indgår sukkerbaseret teaterblod i scenen.  

 

Foto: Tomas Vahlkvist. 

s 

Foto: Betina L. Pedersen. 

  



Fra scene 4 til 5 

 

Møde med drabelig viking og skræmte vikingepiger. Foto: Betina L. Pedersen. 

 

Foto: Tomas Vahlkvist. 

  



SCENE 5: VIKINGESLAGET   

LOKATION: NONNEBAKKEN 

Kort beskrivelse: Til at formidle Nonnebakken vil der være en kæmpe indgangsport, bygget i 

kalmarbrædder, som gæsterne skal gennem. Efter at have gået gennem porten ved Nonnebakken, opstår 

der en stor kamp mellem vikingerne og de kristne. Gæsterne er pludselig midt i slaget. 

Aktiviteter og installationer: 15-16 skuespillere - kampklare vikinger og kristne. Borgfront af borgmur - 

ca. 18 meter bredde og 5 meters højde med en 2 meter tunnel. Lys: flammekar med levende ild ved 

borgport. 2 lamper med fakkellignende lys i tunnel. Vikingeslag med teatervåben, høje råd og højtalere 

med kamplyd. Lyd: højtaler med underliggende stemnings-lydkulisse 

 

Foto: Betina L. Pedersen. 

 

Foto: Tomas Vahlkvist. 



SCENE 6: HELHEIM   

LOKATION: GIERSINGS REALSKOLE 

Kort beskrivelse: På Giersings Realskole bygges en labyrint, som gæsterne ledes igennem. For enden af 

labyrinten skal gæsterne berette om deres oplevelser. 

Aktiviteter og installationer: 12 skuespillere - forpinte og skræmte sjæle i helheim samt Hell. Opsætning 

af setstykker til midlertidig labyrint. Lyd: ca. 10 højtalere. Lys: ca. 20 lamper herunder stropelys og chok 

effekter. 1 kraftstik/byggetavle med 3x16 amp.  

 

  

Foto: Betina L. Pedersen. 

 

Foto: Tomas Vahlkvist. 

  



Afslutning: Caféudstilling 

 

 

Plancher i caféudstilling. Foto: Odense Bys Museer.  

 

Skuespillerne henter forplejning i caféen. Foto: Odense Bys Museer. 



 

 

 

Stillbilleder fra film om vikingeborgen Nonnebakken. Produceret af 7Reasons.  

 

  



Besøgsstatistik  

Arrangemenet kunne rumme 600 besøgende. Der var 438 betalende og 94 inviterede gæster, dvs. 532 i 

alt. Dette anses for tilfredsstillende, da erfaringerne fra Dystopia og museet er, at nye arrangementer 

oftest kræver en vis tilvænning. Dvs. første sæson skal der kæmpes for at tiltrække besøgende. Samtidig 

faldt arrangementet sammen med andre arrangementer, bl.a. ”Spis Odense”. Der kunne være en fordel 

ved at to arrangementer afholdtes samme dage – man kunne tiltrække hinandens kunder. Men der kunne 

modsat også være en del som fokuserede på det mere velkendte ”Spis Odense-arrangement”.  

Udover alle de direkte deltagende gæster skabte arrangementet stor opmærksomhed via presseomtale, 

tilfældigt forbipasserende mv. Mange hørte om det lidt ”skæve” arrangement.  

 

Brugerundersøgelse 

Caféudstillingen på Giersings Realskole, der lå som afslutning på ruten, var hele tiden bemandet med en 

eller to arkæologer som kunne besvare spørgsmål og forklare folk om de historiske facts. Arkæologen, 

Line Borre, som opholdt sig i caféen det meste af tiden, benyttede også lejligheden til at gennemføre en 

brugerundersøgelse. En af museets virksomhedspraktikanter foretog en samlet brugerundersøgelse.  

De fleste adspurgte gæster var meget positive over for arrangementet, hvor der dog blev efterspurgt lidt 

mere ”gys”. Der henvises særligt til strækningen gennem Eventyrhaven og åen, hvorimod vikingeborgen 

og labyrinten på Giersingskolen blev rost. Der var en stor diversitet i aldersgruppen, hvor børn, unge og 

voksne deltog. Af de adspurgte i denne brugerundersøgelse er gennemsnitsalderen 34,2 år. Det skyldes 

muligvis, at brugerundersøgelsen er foretaget om lørdagen, hvor der var langt færre børnefamilier og 

tilmeldte generelt end om fredagen. 

De fleste af de adspurgte er blevet inviteret, hvor eventet er blevet opdaget enten via banneret ophængt 

på Møntergården eller Fyens Stiftstidende. De fleste synes, at billetprisen er ”rimelig nok”, men stadig til 

den lidt dyre side. 

 

Evaluering 

Kort efter arrangementet blev der foretaget en evaluering på museet med de involverede medarbejdere. 

Efterfølgende blev der foretaget en evaluering sammen med Dystopia. Der var generelt enighed om, at 

arrangementet var en stor succes med meget positive tilbagemeldinger fra brugerne. Der var desuden 

følgende hovedpointer.  

- Planlægning: Kæmpe arbejde at få koordineret med Dystopia, indhentet tilladelser og dragter til 

eventet. Særligt det med dragter og udstyr vil være smart, at Dystopia selv klarer en anden gang.  

- Selve walken:  

o Udfordring at bevare den rette stemning i en moderne by (ctr. et lukket område som 

Koldinghus fx).  

o Der skulle nok have været mere aktivitet på ruten (handler også om økonomi). 

o De lukkede rum fungerede bedst.  

o Guiden var utrolig vigtig for at sætte stemningen. Det var fint, at det blev forsøgt at putte 

meget historisk viden ind i walken. 

o Skuespillerne var rigtig gode! 

- Afvikling:  

o Der var enkelte svipsere i koordineringen mellem museet og Dystopia, men langt overvejende 

forløb det fint og Dystopia agerede vældig professionelt og kompetent. Der var ufattelig 

mange småpunkter der skulle på plads og derfor er enkelte fejl uundgåelige.  



- Økonomi:  

o Prisen er helt klart en udfordring mht. muligheden for afvikling en anden gang.  

 

Konklusion 

Viking Horror Walk – Odense var en stor succes. Der var tæt på udsolgt til arrangementet og udover de 

direkte deltagende skabte arrangementet stor opmæksomhed i byen omkring vikingeruten gennem 

Odense.  

Horror Walken er siden blevet dyrket af museet. Pt. er der oprettet en børnerute, der er afholdt 

byvandringer og der arbejdes intenst på at skabe formidlingsstationer ved bl.a. Nonnebakken og Skt. 

Knuds Kirke. Ruten er også italesat og anerkendt i det politiske system i byen som et element, der kan 

skabe stor opmærksomhed og have turismepotentiale. Også for byens borgere vil vikingeruten give et 

væsentligt nyt element af bystolthed og byidentitet.  

 

 


