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Bestyrelsens forord

Det nye M/S Museet for Søfart er kommet rigtigt
godt fra start. Museets særlige arkitektur, bygget
i og omkring en af byens gamle, forladte tørdokke
har givet international genlyd som eksempel på
et enestående kulturbyggeri, der forener byfornyelse, historisk kulturarv og moderne oplevelses
attraktion på en hidtil uset måde. Det har ryddet
forsiderne på flere af verdens førende arkitekturmagasiner, er blevet belønnet med internationale
priser, blandt andet som årets internationale
kulturbyggeri, og har tiltrukket mange nye besøg
ende fra nær og fjern. Lige så vigtigt er det imidlertid, at den nye museumsbygning har været
med til at sætte rammerne for en udvikling og en
fornyelse, som har løftet det gamle museum til en
position som ét af landets førende kulturhistoriske
museer.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det
ikke har været en let proces at få museet op på
det nye niveau, men takket være støtte fra private
og offentlige kræfter er det lykkedes. På museets
vegne skal derfor udtrykkes stor tak til fonde,
private og andre samarbejdspartnere, som ikke
blot har spillet en afgørende rolle for, at det gamle
museum har fået en ny begyndelse, men også

fortsat giver deres støtte til aktiviteter og projekter, som er med til at udfolde de muligheder, der
ligger i de nye rammer. Også en stor tak til museets bestyrelse, ledelse og medarbejderstab for
det gode samarbejde og for indsatsen i 2014.
Nyhedens interesse omkring det nye museum
har også kunnet ses på museets økonomi, som
har givet en ekstraordinær stor egenindtjening for
museet i 2014. Den store interesse afspejler sig
også i omsætningen i museets café og butik, der
langt overgik forventningen. Sammen med de
mange nye aktiviteter, den massive omtale og
de mange gæster aftegner det et helt særligt år
i museets historie: Det første år på egne ben,
med egen drift, i egen bygning.
Selv om man må forvente en mere behersket
tilstrømning fremover, er der næppe tvivl om, at
museet befinder sig på et nyt plateau som inter
national attraktion og som en betydelig aktør
i dansk kulturliv.
Erik Østergaard, Bestyrelsesformand.
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Ledelsens beretning

Man skulle måske tro, at anstrengelserne med at
åbne det nye museum op for et nyt og større publikum og styrke museets udadvendte kommunikation og aktiviteter ville gå ud over museets øvrige
forpligtigelser inden for forskning, dokumentation
og indsamling. Men sådan gik det ikke i 2014.
Tværtimod – samtidig med at museet tredoblede
sit besøgstal og omsætning, fik vi etableret gode
driftsrutiner for det nye museum og opbygget
museets café og butik. I 2014 omlagde vi også
museets traditionsrige årbog i nyt format og layout
udstyr, nu tematiseret således at årbogen i mindre
grad bliver en beretning om søfartsmuseets akti
viteter og i højere grad en publikation henvendt til
et bredere søfartsinteresseret publikum. Samtidig
søsatte vi det første ph.d.projektforløb i museets
historie. Ambitionen er, at museets inspektører
på sigt alle skal have den højeste forskningsgrad
inden for forskellige aspekter af søfartens kultur
og historie.
I efteråret 2014 lukkede ruten mellem Esbjerg og
Harwich efter 139 år. Så snart vi modtog nyheden
igangsatte museet et større indsamlingsprojekt.
Takket været et tæt samarbejde med DFDS og

en overordentlig venlig modtagelse af personalet
på Englandsbåden, kunne museet åbne en sær
udstilling om ruten godt en uge efter, at den sidste
passagerfærge mellem England og Skandinavien
tudede farvel.
Der blev løbet stærkt i 2014 for at få det nye
museum godt i gang, hvilket de mange forskellige
tiltag og aktiviteter vidner om i denne årbog.
Det nye M/S Museet for Søfart har ambitionen
om at blive et af verdens førende maritime museer,
hvis ikke i sin fysiske størrelse, så i sin betydning
som nytænkende og dristig i forhold til, hvad et
moderne søfartsmuseum er og kan være. Når
franske akrobater svingede sig vertikalt op og ned
ad tørdokkens rå betonmure, Øresundsoperaen
lod sangen fylde dokrummet, skolebørn gik på
opdagelse i matrosdrengens kuffert, og der blev
vist ny dokumentar om somaliske pirater ledsaget
af foredrag af Det Blå Danmark om problemets
omfang og væsen, er det alt sammen udtryk for
et ønske om at formidle søfarten på nye måder,
så den ikke ”blot” bliver en del af vores historie,
men museets virkefelt også afspejler, hvad
søfarten betyder for os i dag.

Tak til
M/S Museet for Søfart er et statsanerkendt
kulturhistorisk museum og modtager på den
baggrund statsstøtte og støtte fra Helsingør
Kommune. Den offentlige støtte skaber et stabilt
grundlag for museets langsigtede dispositioner,
og det er vi meget taknemmelige for. Mere end
halvdelen af vores budget beror imidlertid på
andre indtægter og gennem generøs støtte og
donationer fra fonde og virksomheder. Denne
støtte er uvurderlig og af afgørende betydning for,
at vi fortsat kan udvikle søfartsmuseet og leve op
til vores ambitioner om at udforske og formidle
søfartens kultur og historie for et nationalt såvel
som et internationalt publikum.
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Desuden retter søfartsmuseet en særlig tak til
museets venneforening, der fortsat efter mere end
60 år i museets tjeneste yder et væsentligt bidrag
til museets aktiviteter, ikke mindst i form af støtte
til museets årbog, der i 2014 fik et gevaldigt løft
i form og format.
Sidst, men ikke mindst, skal der rettes en stor tak
til alle søfartsmuseets medarbejdere, hvis dedi
kerede arbejde får mange ting til at ske samtidig,
og i sidste ende får de ambitiøse projekter til at
lykkes.
Ulla Tofte, Museumsdirektør.

Prisernes år 2014

Siden åbningen i oktober 2013 er det regnet
ned over det nye museum med fornemme priser,
udmærkelser og omtaler for den enestående
arkitektur og de nye udstillinger. Museet har sam
men med arkitekterne fra Bjarke Ingels Group vist
internationale dommerkomitéer og journalister
rundt, hvis de da ikke har foretrukket at bedømme
museet inkognito eller på egen hånd.

Priser
-- R
 oyal Institute of British Architect’s (RIBA)
Award 2014
-- ArchDaily: Building of the Year 2014,
Cultural Architecture
-- DETAIL Prize 2014
-- World Architecture Festival:
Culture Award 2014. Bedste kulturbyggeri
-- Architizer A+ Award 2014. Bedste museum
-- AIANY Design Award 2014
-- International Design and Communication
Awards 2014. Sølv i kategorien: Årets bedste
udstillingsdesign i permanente udstillinger

Udvalgte international omtaler
-- New York Times: 52 places to go in 2014
-- BCC Culture: The eight greatest new museums
-- Frameweb.com: Top 10 Exhibition Designs 2014

Støtte til museet 2014
Følgende fonde, virksomheder, foreninger og
offentlige instanser har ydet støtte til museet
og vores aktiviteter i 2014:
-- A
 .P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal
-- Arkitekt J. Friis-Pedersens Fond
-- Carlsen-Langes Legatstiftelse
-- Danmarks Rederiforening
-- Danmarks Skibskredit
-- Den Danske Maritime Fond
-- DFDS
-- D/S Norden // D/S Orients Fond
-- Gerhard Møller-Nielsen og hustru Mindelegat

------

Kulturstyrelsen
Maritim Museums Fond
TORM Fonden
Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner
Vækst og Viden, Helsingør

M/S Museet for Søfart modtager statsligt driftstilskud efter Museumslovens §13a og modtager
desuden driftsstøtte fra Helsingør Kommune.
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Formidling

Søfartshistorie under åben himmel
Under årets Folkemøde på Bornholm i dagene
11.-14. juni fik forbipasserende på havnen i
Allinge en særlig oplevelse, når de passerede
den pensionerede postbåd PETER ud på aftenen.
Som mørket sænkede sig, forvandlede båden sig
nemlig til en visuelt levende film- og lysinstallation med glimt fra søfartshistorien. Den poetiske
filmiske installation var udviklet og produceret af
illustrations- og designbureauet Spild af Tid og
M/S Museet for Søfart i samarbejde med Det
Blå Danmark (Danmarks Rederiforening, Danske
Maritime og Danske Havne). Projektet blev til
med støtte fra Den Danske Maritime Fond.

I dagtimerne kunne man om bord på postbåden
stifte bekendtskab med Danmarks nye søfarts
museum og Det Blå Danmark og deltage i søfarts
historiske quizzer. Og kiggede man op, var der på
sejlet mulighed for at gå på opdagelse i en farverig
collage med fotos, citater og fakta knyttet til
Danmarks historiske og nutidige rolle som søfarts
nation.
Den levendegjorte postbåd blev indviet af kulturminister Marianne Jelved på folkemødets første
aften.

Vores historie: Englandsbåden 1875-2014
Den 29. september 2014 sejlede Englandsbåden
for sidste gang efter at have fragtet generationer
af danskere til England og tonsvis af dansk bacon
og smør til de britiske morgenborde siden 1875.
Godt en uge efter, den 8. oktober, åbnede udstil
lingen Vores historie: Englandsbåden 1875-2014
på M/S Museet for Søfart. Udstillingen tog publikum på en sidste rejse med ikoniske Englandsbåde som PARKESTON, KRONPRINS FREDERIK,
ENGLAND, WINSTON CHURCHILL og DANA
ANGLIA, hvor de kunne opleve et vigtigt kapitel
i dansk søfartshistorie og ikke mindst genopleve
egne minder fra rejser med den historiske rute.
De mange skibsmodeller, der dækkede hele rutens
139 år lange historie, blev suppleret af malerier,
historiske DFDS-reklamer, brochurer, menukort
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samt ikke mindst passagerernes og besætningens
egne snapshots, der genoplivede middage med
hvid dug, underholdning i baren, kahytlivet og
mange andre oplevelser på ruten.
Udstillingen bød også på flere kunstneriske
indslag, bl.a. fotograf Sofie Amalie Klougarts foto
reportage fra en sommertur i 2014 med den sidste
englandsbåd SIRENA SEAWAYS samt illustrator og
forfatter Boris Boll-Johansens skæve og humoristiske tegnefilm om Englandsbådens historie.
Sofie Amalie Klougarts reportage blev siden
nomineret til Årets Pressefoto 2014, mens Boris
Boll-Johansens film i marts 2015 blev nomineret
til den nystiftede HIST-pris for innovativ historie
formidling.

Årets arrangementer

I 2014 præsenterede M/S Museet for Søfart
foredragsrækken ”Under overfladen” rettet mod
et bredt kultur- og søfartsinteresseret publikum.
-- 1
 5. maj: BIG-arkitekten David Zahle fortalte
om museets arkitektur
-- 5. juni: forfatter Maria Helleberg fortalte
om sin roman ”Druknehuset” og handel i den
florissante periode
-- 18. september: forfatter Carsten Jensen
fortalte om sin roman ”Vi, de druknede”
I 2014 tilbød museet forskellige familieaktiviteter
i forbindelse med skoleferier og helligdage.
-----

Fastelavn i dokken
To daglige børnerundvisninger i vinterferien
Skattejagt og børnerundvisninger i påskeferien
Familieaktiviteter i Hal 14 (den gamle værftshal
ved siden af museet) i sommerferien
-- To daglige børnerundvisninger i efterårsferien
-- Honningkageværksted i to weekender i
december (de to første adventsweekender)
-- Skattejagt i juleferien 2014

forbindelse med gadeteaterfestivalen Passage
-- I forbindelse med Golden Days festivalen i
september havde museet et foredrag om søfolk
under 1. og 2. verdenskrig af museumsinspektør
Benjamin Asmussen
-- Til Kulturnatten i Helsingør 26. september
havde museet i samarbejde med det svenske
Tycho Brahe-Museet et familiearrangement om
stjernenavigation i dokken og der var desuden
gratis adgang og aftenåbent til museet
-- I forbindelse med Knejpefestivalen 3. og 4.
oktober 2014 havde museet mini-sømands
tatoveringsfestival med live-tatovering midt
i udstillingerne og uddeling af specialfremstillet
M/S-tatoveringer til alle børn
-- 28. oktober viste museet dokumentarfilmen
”Last Hijack” i forbindelse med DOX:ON:TOUR
med efterfølgende paneldebat

Derudover har museet gennemført arrangementer
og events med andre kulturinstitutioner og strategiske samarbejdspartnere.
-- I juni 2014 lagde museet rum til Øresunds
Operans forestilling ”Det dybeste Sted” over
fire sommeraftener – et spektakulært event med
nordisk og nyskrevet opera i den udendørs dok
-- 2. august kunne over 300 mennesker opleve de
franske akrobater i Les Ondes sno sig og danse
på den rå betonvæg i den udendørs dok i
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1

”Et lille smil på Englandsbåden” fra særudstillingen
”Vores historie. Englandsbåden 1875-2014”.
Foto fra: Rita Rosenberg der også ses på billedet

2

Kronborgbroen der i årets løb har været rammen
om foredrag, filmvisninger og andre arrangementer.
Foto: Jens Lindhe

3

Model af Englandsbåden ENGLAND, i
særudstillingen ”Vores historie. Englandsbåden
1875-2014”.
Foto: M/S Museet for Søfart

6

Aftenarrangement på Kronborgbroen.

7

Kulturminister Marianne Jelved taler ombord
postbåden PETER til Folkemødet.

8

ØresundsOperans forestilling ”Det dybeste Sted”
i dokken. Foto: M/S Museet for Søfart
# i dokken guidede de besøgende til at dele
deres M/S Museet for Søfart billeder.
Foto: M/S Museet for Søfart

4

Live tatovering i udstillingen ved tatovør Henning
Jørgensen fra Royal Tattoo i Helsingør.
Foto: M/S Museet for Søfart
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5

Den pensionerede postbåd PETER lagde sejl
til glimt af søfartshistorien på Folkemødet.
Foto: M/S Museet for Søfart

10 Zigzagbroen med særudstillingen

10

”Vores historie. Englandsbåden 1875-2014”.
Foto: M/S Museet for Søfart
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Antal besøgende
On location-gæster

154.790

30.785

25.917
4.330

Besøgende i alt

2013 (kun åbent 3 mdr.)
2014
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Heraf børn og unge u. 18 år

On location -gæster
M/S Museet for Søfart er en af de få af landets
museer, som kan bryste sig med, at flere mænd
end kvinder er blandt de besøgende. 56 % er
mænd og 44 % er kvinder. Generelt for alle danske
udstillingssteder ligger disse tal på 39 % for mænd
og 61 % for kvinder. Aldersmæssigt er museets
gæster noget ældre end på andre udstillings
steder i Danmark. 34 % af museets gæster er over
65 år, mens det kun er 24 % på landsplan. Endelig
besøger lidt færre udenlandske gæster museet,
nemlig 16 % i forhold til de 26 % udenlandske
gæster, som de i gennemsnit har på alle andre

udstillingssteder i Danmark. Af de udenlandske
gæster er det primært fra det øvrige Norden
samt Tyskland, at gæsterne kommer fra. Disse
data stammer alle fra Den Nationale Bruger
undersøgelse udarbejdet af Kulturstyrelsen og
TNS Gallup.
I de kommende år vil museet arbejde på at fast
holde overvægten af de mandlige besøgende,
og øge andelen af de yngre besøgende og de
internationale gæster. Det skal ske gennem målrettet markedsføring og ved at styrke museets
tilbud til børn og familier.

2013
(kun åbent i 3 mdr.)

2014

Antal rundvisninger

90

648

Antal arkitekturrundvisninger (indført i 2014)

-

25

Antal gratis rundvisninger for kollegaer mv.

27

60

Online -gæster
Nyhedsbrev

Museet på de sociale medier

Museets første nyhedsbrev blev sendt ud den
8. april 2014 til 961 modtagere. Nyhedsbrevet
indeholder aktuelle nyheder om udstillings
åbninger, kommende aktiviteter, gode tilbud
og nyheder fra butik og café samt små og store
historier fra de syv have. Der sendes nyhedsbrev
ud ca. en gang om måneden, og ved årets
udgang var der 1.565 tilmeldte til nyhedsbrevet.

For museet er de sociale medier vigtige platforme
til at skabe dialog med museets brugere. Hvor
museets instagramprofil (oprettet i september
2014) primært er målrettet de arkitektur- og designinteresserede, er museets facebookside målrettet brugere, der i forvejen har besøgt museet
eller interesserer sig for søfartshistorie og gerne
vil holdes opdateret om museets aktiviteter og
nyheder. Museet havde den 1. januar 2014 2.953
personer, som synes godt om museets facebookside. Ved udgangen af 2014 var dette tal vokset
til 3.985.

Museets hjemmeside
I 2014 var der i alt 139.527 gæster på
www.mfs.dk. Det er i gennemsnit ca. 11.600
brugere om måneden. Den 13. januar var den
mest besøgte dag med 1.531 sessioner, den dag
de danske medier tog historien om, at M/S Museet
for Søfart var på New York Times’ liste over de
52 steder, man burde besøge i 2014.
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Videnscenter

Den 1. maj 2014 kunne museet aflevere nøglerne
til Kronborg Slot og endegyldigt takke for 99 års
husly. Afslutningen af den omfattende udflytning
muliggjorde, at museet hen over sommeren kunne
fokusere sine kræfter på den nye museumsbygning
og en mere optimal indretning af museets maga
siner, som i samme proces var blevet presset af
den store uro og at de mange genstande, bøger og
arkivalier, som skulle flyttes fra slottet og omkring
liggende bygninger. Arbejdet med at optimere
bevaringsforholdene for museets samlinger og
øge deres tilgængeliggørelse fortsættes i 2015.
I maj 2014 kunne museet samtidig åbne for sit
nye Videnscenter, som er blevet godt modtaget
af gamle stambrugere og nysgerrige besøgende.
I Videnscentret har publikum mulighed for at
studere søfartens historie nærmere under faglig
vejledning af museets arkivar og museumsinspektører. Videnscentret har åbent tirsdag til torsdag
kl. 11-15 og hver den 1. søndag i måneden fra
kl. 11-17.

tale billeder nu frit kan downloades til privat brug.
Det resulterede fra dag ét i en markant stigning
i besøg på det digitale billedarkiv til 80 besøg
om dagen. I 2014 blev der downloadet 33.506
billeder, hvilket svarer til et gennemsnit på
175 billeder om dagen.
I 2014 igangsatte M/S Museet for Søfart det
første ph.d.projektforløb for museumsinspektør
Benjamin Asmussen. Det forskningskvalificerende
forløb sker i samarbejde med Center for Virksomhedshistorie på CBS og er muliggjort ved en gene
røs bevilling fra D/S Norden // D/S Orients Fond.
Forskningsprojektet er en undersøgelse af det
kulturelle, handelsmæssige og økonomiske møde
mellem Danmark og Kina i 1700-tallet og trækker
tråde til nutidens handel. Sigtet er dels at udforske
et væsentligt emne i dansk søfart, nemlig hand
len mellem Kina og Danmark i to globaliserings
perioder, dels at opkvalificere museets forskning
til det højeste forskningsniveau.

I midten af juli blev museets digitale billedarkiv
gjort gratis, således at alle arkivets 35.000 digi-

Downloads fra museets digitale billedarkiv
Antal downloadede billeder(28.5.-5.12)

33.506

Flest downloadede billeder over et døgn (20.6.)

1.438

Færrest downloadede billeder over et døgn (17.6.)

26
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Undervisning

Danmark er en søfartsnation, hvilket afspejles
i landets kultur, historie, økonomi og infrastruktur.
På trods af dette og selv om de maritime erhverv
forsat indtager en væsentlig plads i dansk
erhvervsliv, er søfartens aktuelle vitale betydning for dansk og international økonomi og vores
hverdag ikke tydelig hos danske børn og unge.
Det søger M/S Museet for Søfarts undervisnings
afdeling at gøre noget ved. Museet ønsker med sin
undervisningsafdeling at skabe en unik platform
for oplevelsesbaserede undervisningsaktiviteter,
der er målrettet børn og unge, fra de mindste
i daginstitutionerne og med deres familie, til de
unge voksne på de maritime uddannelser.
Takket været en tre-årig udviklingsstøtte fra
Den Danske Maritime Fond er museet begyndt at
realisere denne vision ved at oprette en egentlig
undervisningsafdeling på M/S Museet for Søfart.
Museet kan nu tilbyde undervisningsforløb på alle
niveauer, fra daginstitutioner til gymnasier og
erhvervsskoler. Vi har fået et fast undervisnings
korps og har sammen med de øvrige lokale kultur
udbydere skabt fælles begivenheder for skoler
og børn.

Daginstitutioner har for eksempel mulighed for
at deltage i et sanseforløb, hvor man følger
messedrengen Holger på sin tur fra Danmark til
England og Argentina ombord på damperen TEXAS
i 1920’erne. Børnene hører fortællingen om Holger,
prøver selv nogle af de oplevelser Holger er ude
for og lærer om livet om bord på et dampskib. De
bliver præsenteret for livet i havnen, livet om bord
på skibet og hører om tropernes fremmedartede
dufte, lugte, lyde og smage. Forløbet finder sted
i museets udstillinger og er tilrettelagt både som
Holgers rejse og som en rejse gennem udstillingen.
Herved kommer museets mange genstande i
spil, og børnene får mulighed for at smage på en
beskøjt og lytte til havets susen i en konkylie.
Hvert barn får udleveret et sømandstørklæde og
bliver derved selv matroser om bord på S/S TEXAS.
De nye undervisningsinitiativer er blevet vel modtaget. I 2014 blev museet besøgt af 143 skoleklasser, 31 daginstitutioner, og der blev gennemført 31 børneklubforløb. Vi har store forventninger
til 2015 om at kunne fortsætte og udbygge denne
interesse med supplerende initiativer, således
at søfarten som erhverv, kultur og historie bliver
vedkommende, spændende og relevant for børn
og unge.

Undervisningsforløb
2013
(kun åbent i 3 mdr.)

2014

Børn og unge u. 18 år i undervisningsforløb

580

2.700

Undervisningsforløb

19

101

Dagsinstitutioner (egen hånd)

-

10

Skolebesøg (egen hånd)

-

42

Børneklubforløb

9

31

15

Presse og kommunikation
Takket været en tre-årig udviklingsstøtte fra TORM
Fonden i perioden 2014-2016 har M/S Museet for
Søfart kunne påbegynde arbejdet med professio
nelt at udvikle museets PR, markedsføring og
kommunikation. Markedsføringen af museet og
den løbende dialog med pressen har øget kendskabet til det nye museum betragteligt og er uden
tvivl en væsentlig del af grunden til, at museet har
kunnet fastholde mediernes interesse og opretholde de gode besøgstal efter åbningen.
En lang række kommunikationstiltag er blevet
iværksat i løbet af 2014. Erfaringerne med disse
tiltag er værdifulde i forhold til at kunne udvikle
og optimere museets fremtidige tiltag inden for
PR, markedsføring, arrangementer og kommuni

kation. Konkret er det første år blevet brugt på
at rekruttere de relevante kompetencer, opbygge
egne kommunikationskanaler, udvikle et årligt
arrangementsprogram, et nyhedsbrev og et
pressenetværk, der har været med til at skabe
en synlighed af museet. Museets visuelle identitet
og tryksager varetages også af museets kommu
nikationsfolk.
I 2014 har en lang række tryksager set dagens lys,
herunder en folder over museet, en oversigtsplan,
årskort, børnebilletter, konferenceflyer, annoncer
og reklameplakater m.m. Alle er blevet grundigt
diskuteret i flere udkast for at sikre et tæt parløb
mellem museets visuelle identitet, profil og aktivi
teter.

Butik, café og konference
Til et museum, som ønsker at være en moderne
oplevelsesattraktion, hører en velassorteret og
indbydende museumsbutik, der understøtter
museets vision og profil. Ny museumsforskning
viser, at en museumsbutik derfor ikke blot er et
nyttigt supplement til at øge omsætningen, men
forlænger og udvider museumsoplevelsen hos
brugerne. Museets butik, kaldet M/S Cargo, indgår
som en del af foyeren og betjenes af dets perso
nale. Butikken sælger bøger, brugskunst, beklædning, smykker, børneartikler samt egen produktion
af diverse artikler. Butikkens salgsvarer er udvalgt,
så de relaterer til udstillingerne på museet og
fortolker sømanden og det maritime liv.

Museets cafe, M/S Café, er beliggende i museets
måske smukkeste rum med udsigt over tørdokken.
I 2014 fik vi for alvor indtaget dokrummet og
den udendørs servering. Mange besøgende og
selskaber kombinerer et besøg med en frokost
eller kaffe, og selv om caféen kun er forsynet med
et anretterkøkken, har der også været serveret
flerrettersmenuer med mad bestilt fra gourmet
cateringfirmaer.

1

Tattoos i udstillingen ”Porten til verden”.
Foto: Thijs Wolzak

6 M/S Videnscenter by night.

2

M/S Café. Foto: M/S Museet for Søfart

7 M/S Cargo. Foto: M/S Museet for Søfart

3

Det interaktive handelsspil i
”Teselskabet – den første globalisering”.
Foto: Anne-mette Kruse

8 M/S Café dækket op til konferencegæster.

4

Sommerhygge i tørdokken. Foto: Iwan Bahn

5

Udstillingens detaljer inspiceres. Foto: Thijs Wolzak

16

Caféfaciliteterne sammentænkes i øvrigt med
museets øvrige udbud af møder, konferencer og
arrangementer, således at de forskellige områder
supplerer hinanden som helhedsoplevelser.

Foto: M/S Museet for Søfart

Foto: M/S Museet for Søfart

9 En af de mange populære børnerundvisninger.
Foto: M/S Museet for Søfart
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Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner
Museets venneselskab har eksisteret siden 1941
og har til formål at støtte museet og yde bistand
til at forbedre museets formidling ved nyindkøb,
konservering og lignende. Venneselskabet har
mange hundrede medlemmer, der ønsker at bakke
op om museet og har interesse for søfartens
kultur og historie. Medlemmerne kommer fra hele
landet.
Selskabet, der er åbent for alle, begyndte i 1942
at udgive museets årbog, der indeholder artikler
om maritim historie samt beretninger fra museets
arbejdsfelt. Årbøgerne fra 1942-2012 er blevet
digitaliserede og kan læses via museets hjemmeside.
I 2014 blev museets årbog samtidig styrket af
sammenlægningen af Selskabet M/S Museet for
Søfarts Venner og Kontaktudvalget for Maritim
Historie- og Samfundsforskning, der tidligere
udgav bogserien Maritim Kontakt. De nye samlede
kræfter skabte i 2014 en flot udgivelse, der når en
bred kreds af søfarts- og historieinteresserede.
Årbogen i 2014 var tematiseret om søfolk i krig.
For 2014 var krigshistorisk et jubilæumsår. Det var
70-året for de allieredes landgang i Normandiet
under 2. Verdenskrig, 100-året for 1. Verdenskrigs
udbrud, 150-året for krigen i 1864 og 200-året for
afslutning af Napoleonskrigene. Årbogens redaktør, Morten Tinning, havde samlet en række bidrag,
som giver forskellige perspektiver på emnet, der
samtidigt understøtter museets temaudstilling
”I krigens skygge”, hvor gæsten møder 1. og 2.
verdenskrig set gennem den danske sømands
øjne. Alle medlemmer af museets venneselskab,
der nu inkluderer tidligere abonnenter af Maritim
Kontakt, modtager årbogen gratis med posten.
Øvrige eksemplarer kan købes i museets butik
eller bestilles via landets boghandlere.

drag ved historiker, sømand og bådbygger Asger
Nørlund om Niels Juels matroser - skandinaviske
søfolk
i det 17. århundrede.
Specialrundvisning i museets nye særudstilling
Vores Historie: Englandsbåden 1875-2014 ved
museumsinspektør Thorbjørn Thaarup, søndag
den 9. november kl. 14.00.

Venneselskabets bestyrelse
Venneselskabets bestyrelse ledes af en bestyrelse
på indtil syv medlemmer, hvor af de seks vælges
på foreningens ordinære generalforsamling.
Museets direktør er født medlem. Bestyrelsen
afholder 3-5 møder årligt.
Bestyrelsen bestod indtil den afholdte general
forsamling den 8. maj af:
---------

Michael Clausen
Anders Høeg-Post
Camilla Mordhorst (sekretær)
Asger Nørlund
Steen Sabinsky
Hannes Stephensen (formand)
Finn Wiberg-Jørgensen
Erik Østergaard

Bestyrelsen bestod efter den afholdte general
forsamling af:
--------

Michael Clausen
Peder Ellegaard (formand)
Camilla Mordhorst (sekretær)
Asger Nørlund
Steen Sabinsky
Finn Wiberg-Jørgensen
Erik Østergaard

Foredrag ved Troels Posborg, Senior Lead Naval
Architect fra Maersk, torsdag 24. april, kl. 17.
om Triple-E-projektet, skib og teknik, design og
bygning.

Et personligt medlemskab af Selskabet
M/S Museet for Søfarts Venner giver adgang for
én person til museet og diverse arrangementer og
udflugter, samt modtagelse af museets årbog. Et
firmamedlemskab giver adgang for fem personer
og kontingentet inkluderer fem årbøger.

Generalforsamling, torsdag 8. maj, kl.WW 19
Dagsorden i henhold til vedtægterne samt fore-

Årskontingent er kr. 300,- for enkeltpersoner og
kr. 1.700,- for firmaer.

Venneselskabets arrangementer
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Virksomhedsoplysninger 2014
M/S Museet for Søfart er under protektion af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

Bestyrelsen for M/S Museet for Søfart
--------

Adm. Dir. Erik Østergaard, formand
Direktør Ulla Tofte
Advokat Ole Bang
Direktør Frederik Preisler
Skibsreder Bjørn Clausen
Direktør Per Kristian Madsen
Cristel Mydske, medarbejderrepræsentant

Repræsentantskabet
for M/S Museet for Søfart
-- Henrik Møller, Helsingør Kommune
-- Henriette Bytoft Flügge, Søfartsstyrelsen
-- Michael Wengel-Nielsen, Rederiforeningen
af 2010
-- Bjørn Clausen, Danmarks Rederiforening
-- Jenny N. Braat, Danske Maritime
-- Morten D. Jacobsen,
Danmarks Skibsmæglerforening

-- P
 eter Bjerregaard, Det Europæiske Maritime
Udviklingscenter, Søfartens Fremme og
Skibstekniks Selskab
-- Fritz Ganzhorn, Søfartens Ledere
-- Bertel Johansen, Maskinmestrenes forening
-- Jens Fage-Pedersen, CO Søfart
-- Poul Erik Jensen, 3F Sømændene
-- Ole Vistrup, Træskibssammenslutningen
-- Steen Sabinsky, Venneselskabet
-- Erik Østergaard, Dansk Erhverv samt
Bilfærgernes Rederiforening
-- Erik Andreassen, Sammenslutningen af ledere
ved de af Søfartsstyrelsen godkendte
uddannelsesinstitutioner
Revision:
Lene Hviid, GBH Revision & Rådgivning A/S
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Ansatte i 2014
Årsværk udvikling i alt (heraf timelønnede årsværk i parentes)
2013

2014

Direktion, direktør

1,1

1,0

Administration

2,9

1,0

Driftsafdeling

2,9

3,9 (1,1)

Videnscenter og udstillinger

8,8 (1,8)

5,4 (0,1)

Undervisning og omvisninger

1,0

2,1 (1,0)

Kommunikation, PR og markedsføring

0,5

1,2

Forhal, butik, café og konference

2,8 (0,3)

9,2 (4,2)

Fleksjobansatte

0,0

0,4

I alt

19,7 (2,1)

24,2 (6,3)

Fastansat personale samt ugentlig normering
Ledelse
-- Direktør Camilla Mordhorst, 37 timer

Administration
-- Bogholder Heidi B. Munk Petersen, 37 timer

Driftsafdeling
-- Teknisk leder Michael Krabbe Kiær, 37 timer
-- AV tekniker Steffen Andersen, 37 timer

Videnscenter og udstillinger
-- U
 dstillingsleder Marie Ørstedholm,
37 timer, tiltrådt 1.2.
-- Museumsinspektør Benjamin Dyhr Blom
Asmussen, 37 timer
-- Museumsinspektør Thorbjørn Thaarup,
37 timer
-- Arkivar Henriette Gavnholdt Jakobsen,
33 timer
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-- K
 onserveringstekniker Line Hallbjørnsson
37 timer
-- Museumsinspektør Asger Nørlund,
37 timer, tiltrådt 1.12.
-- Museumsinspektør Morten Tinning,
37 timer, tiltrådt 1.9.
-- Produktionsleder Anton K. Pihl,
37 timer, fratrådt 28.2.
-- Projektkoordinator Alexandra Damgaard,
37 timer, fratrådt 31.8.

Undervisning og omvisninger
-- S
 koletjenestemedarbejder Trine Halle,
37 timer (barsel)
-- Skoletjenestemedarbejder Urd K. Rasmussen,
37 timer, tiltrådt 17.3.

Kommunikation, PR og markedsføring
-- P
 R- & kommunikationsmedarbejder
Signe T. Lundgren, 30 timer

-- K
 ommunikationskonsulent Line Juul Greisen,
15 timer, 15.2.-31.12.

Forhal, butik, café og konference
-- B
 utiks- og forhalsleder Cristel Mydske,
37 timer
-- Butiksassistent Wilhelmine Götzsche,
37 timer
-- Butiksassistent Emilie Gersager, 37 timer
-- Butiksassistent Emmelie Godsk,
37 timer, fratrådt 31.5.
-- Cafébestyrer Eva Ohmsen
37 timer, fratrådt 30.4.
-- Køkkenassistent Merete Lynggaard,
37 timer, 1.4.-30.6.
-- Køkkenassistent Josephine Lundgren
30 timer, fratrådt 31.3.

-- K
 økkenassistent Olivia Grant,
37 timer, tiltrådt 25.1.
-- Køkkenassistent June Lundgren,
37 timer, tiltrådt 18.1.

Flexjobansatte
-- E
 jendomsservicemedarbejder Bent Jacobsen,
19 timer, tiltrådt 1.8.
-- Regnskabsassistent Bente Englund,
15 timer, 1.6.-30.11.

Løst, timeansat personale
Butik

Studentermedhjælp

Frivillige

--------

(undervisning og omvisning)

----------------------

Amanda Lass
Asta B. Andersen
Anna H. Hjortlund
Anna B. Sørensen
Maria L. Nielsen
Josefine Andersen
Gustav Froberg

Café og konference
------------

Astrid Strandbygaard
Amalie W. Elkjær
Mie M. N. Pedersen
Frederikke M. Melvad
Laura Appelrod
Anna P. Ljung
Daniel Hannesbo
Aksel Strandbygaard
Lars Bang
Dehlia O. Munk Cerelius
Emilie Appelrod

Booking

------------------

Anders S. Nybo
Lin Sveinbjørnsson
Marie W. Sall
Marie S. Hansen
Nore L. K. Rasmussen
Marie H. Lorenzen
Jeppe H. Nørgaard
Michael Vester
Monika P. Søltoft
Ellen D. Thaarslund
Emma V. Højgaard
Jacob M. Knudsen
Mai H. Tajawira
Timothy J. Innes
Kevin S. Malcolm
Mikkel F. Jacobsen
Samantha N. Aagaard

Øvrige projektansatte
-- Mette Ørnstrup,
15.8.-31.10.

Jørgen Marcussen
Merete W. Marcussen
Flemming Petersen
Hans Ove Claudi-Hansen
Thomas Schönbech
Uffe Mikkelsen
Annette Bogstad
Carl-Johan Jargenius
Coenraad Rebel
Frank Lass
Gorm Rasmussen
Jørn E. Wolf
Lennart Sjöborg
Vibeke Pak
Søren Justesen
Morten Kirketerp
Ole Koefoed
Peter Klein
Peter Uldum
Steen Lundby
Svend Beyer

-- Anders T. Bollman
-- Signe M. Villadsen
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Årsresultat 2014
Indtægter
Tilskud fra staten

8.455.207

Tilskud fra Helsingør kommune

1.000.000

Entréindtægter

11.473.104

Butik, café og konference (bruttofortjeneste)

1.698.743

Tilskud fra fonde og puljer

5.207.116

Renter

37.109

Indtægter i alt

27.870.364

Udgifter
Personale

10.624.948

Driftsudgifter

3.475.656

Samlingernes bevaring og forvaltning

439.420

Udstillinger

1.608.173

Formidling og kommunikation

527.699

Administration

1.351.773

Husleje

5.458.238

Hensættelser til det nye museum

-932.000

Udgifter i alt

24.417.405

Årets resultat, overskud

Af overskuddet på 3.453.461 kr. hensættes
1.800.000 kr. til vedligehold af bygningen, inventar
og it-anlæg. Resten af overskuddet tillægges
museets egenkapital.
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2014 var præget af nyhedens interesse omkring
det nyåbnede M/S Museet for Søfart. Det høje
besøgstal afstedkom ekstraordinært store
entréindtægter, som ikke kan forventes fremover.

Foto· Jens Lindhe
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Foto: Iwan Bahn
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