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2017 har været et rigtig godt år for CLAY. Over 43.000 

gæster har igen i år valgt at besøge museet i Middelfart, der 

bl.a. har haft den hidtil største præsentation af Axel Saltos 

keramiske livsværk på plakaten. Dermed når museet op på 

samme niveau som i 2016.  

  

 Det viser, at gæsterne ikke længere kommer pga af nyhedens interesse, men at vi kan 

fastholde et publikumstal, der rundt regnet er blevet tredoblet i forhold til det antal, vi 

havde før museets udvidelse, udtaler direktør Pia Wirnfeldt.     

 

For at sikre at endnu flere bliver opmærksomme på det velbesøgte museum i Middelfart, så 

kommer der snart to af de velkendte brune turistattraktions-skilte op ved motorvejen. De ventes på 

plads senest i løbet af den første uge i det nye år.  

Tilladelsen fra Vejdirektoratet gik igennem allerede i foråret, men arbejdet med at designe og 

udføre skiltet har været mange måneder undervejs. Adskillige forslag har været frem og tilbage 

mellem Vejdirektoratets grafiker og museet, før man fandt frem til det helt rigtige design.  

- Motivet på skiltet skal afspejle museets DNA. Vi har derfor valgt at vise den moderne 

kunstnerkeramik i form af en stiliseret udgave af den store Peter Brandes krukke, mens skålen 

repræsenterer studiokeramikken. Vasen med blomsten er selvfølgelig en henvisning til det 

musselmalede og refererer dermed til museets store Royal Copenhagen Samling, fortæller Pia 

Wirnfeldt.   

Det er ikke alle og enhver, der kan få lov til at sætte skilte op ved motorvejen. Det kræver en 

særlig tilladelse fra Vejdirektoratet, og der må kun være et skilt ved hver frakørsel. Omkring 

Middelfart har også Bridgewalking fået tilladelse til at sætte skilte op.  

Det er attraktionerne selv, der skal betale for de nye skilte. Udgiften løber op i næsten 100.000 kr. 

  

- Det er en meget stor post på budgettet for et museum af vores størrelse, men det er også en 

fantastisk mulighed for at eksponere CLAY som attraktion, når man tænker på, hvor 

mange biler, der kører på den Fynske motorvej, siger Pia Wirnfeldt, der glæder sig til at se, 

hvordan skiltningen vil påvirke næste års besøgstal.  

 

De nye skilte kommer op før frakørsel 58A på både Fyns- og Jyllandssiden af Lillebæltsbroen – en 

strækning, der ifølge Vejdirektoratet hvert døgn passeres af ca. 74.000 biler. 


