Årsberetning 2017

Bestyrelsens forord

I 2017 konsoliderede M/S Museet for Søfart sig for
alvor som en international kulturattraktion med en
stigning i internationale gæster på 32 % i forhold
til året før. Museet bidrager dermed for alvor til at
sætte Danmarks søfartshistorie og Helsingør som
turistmål på verdenskortet.
Gæsterne kommer fra Sydney, Seattle og Sheffield,
fordi de er interesserede i søfart – eller fordi de har
hørt om museets fantastiske arkitektur. Og når de
er her, er det ikke blot museet, men også havnen og
byen, der får glæde af besøget. Dermed opfylder
M/S Museet for Søfart en vigtig dobbeltrolle – nemlig
som formidler af Danmarks maritime kulturarv og
historie, og som en stærk lokal aktør, der bidrager
til udvikling og vækst i samfundet.
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M/S Museet for Søfart har siden sin åbning i 2013
bygget bro mellem Danmark og verden. Gennem
forskning, udstillinger og samarbejder fortælles
historien om dansk søfarts rolle i en global verden
fra 1400-tallet til i dag. Og viser at verden – takket
være søfarten – bliver mindre og mindre samtidig

Hans Kongelige Højhed
Kronprins Naruhito af Japan
besøger M/S Museet for Søfart.

med at mulighederne for at bygge bro mellem kulturer,
erhverv og mennesker bliver større og større. Det
internationale perspektiv har også i 2017 været gennemgående for alle museets aktiviteter. Fra udstillinger
om havnen på St. Thomas og Selandias første tur til
Thailand, til besøg med H.K.H. Kronprinsen i Canton
og sejlads med Georg Stage til Miami.
I juni havde museet den ære at få besøg af Hans
Kongelige Højhed Kronprins Naruhito af Japan, som
led i markeringen af 150-året for de dansk-japanske
handelsrelationer. Han så de fine japanske genstande
i udstillingerne og skibsmodeller bygget på værfter
i Japan eller til transport af varer mellem Europa
og Asien.
Vi ser frem til også i de kommende år at bidrage til
både international kulturudveksling og lokal turis
meudvikling og glæder os til at åbne museet for
endnu flere gæster og samarbejder.
Erik Østergaard, bestyrelsesformand
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Ledelsens beretning

Et museum for alle dem,
der ikke er interesseret
i søfart – endnu.
M/S Museet for Søfart er Danmarks nationale
søfartsmuseum. Vi passer på søfartshistorien –
og gør den tilgængelig for så mange som muligt.
Både gæsterne på museet og alle dem, der søger
i søfartshistorien på museets hjemmeside. I 2017
besøgte knapt 100.000 mennesker museet, og mere
end 48.000 fotos blev downloadet fra vores store
online-arkiv, der er tilgængeligt på museets hjemmeside. Dertil kommer et ukendt antal, som benyttede
vores café eller butik – eller blot havde lyst til at gå
en tur igennem den smukke gamle dok.
Der er mange forskellige årsager til at gå på museum.
En dyb interesse for emnet, lysten til at være sammen
med andre, muligheden for at underholde ungerne
på en regnvejrsdag – eller måske er det cafeen eller
butikken, der lokker? M/S Museet for Søfart vil gerne
række ud til alle disse forskellige mennesker. Til de
gamle, de unge, kvinderne og mændene. Til dem, der
ved en masse om søfart og dem, der slet ikke ved
noget – endnu.
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I 2017 har vi – ligesom i de foregående år – bestræbt
os på at tilgodese vores brugeres mange forskellige
behov. På den ene side har vi holdt den faglige fane
højt inden for museets kerneområder og forsket i
klassiske søfartshistoriske emner, lavet udstillinger,
udviklet nye undervisningsforløb og udgivet bøger

og artikler. Men vi har også prøvet kræfter med
innovative formidlingsformer og taget livtag med
svære og kontroversielle emner som kolonialismens
konsekvenser og søfolks seksualitet.
Takket være et tæt samarbejde med DFDS og LEGO
har vi kunnet række ud til børn, der ikke kommer
på sommerferie og invitere dem en tur på museum
og med i konkurrencen om en ferie for familien. For
som museum har vi også en social opgave. Og sidst,
men ikke mindst, har vi haft fornøjelsen af mere end
35.000 udenlandske turister – gæster, der måske for
første gang besøger et søfartsmuseum.
Vi ser det som vores vigtigste opgave at favne og
inkludere – både i konkret og i overført betydning.
I 2017 har vi derfor også arbejdet på at gøre adgangsforholdene bedre for vores gæster. Ny, skrid
sikker belægning på ankomstbroen, håndlister og
lys betyder, at alle nu kan færdes sikkert til og fra
museet. Byggeperioden har sat sine spor på vores
omsætning, men til gengæld kan vi glæde os over, at
M/S Museet for Søfart i fremtiden bliver en endnu
mere tilgængelig attraktion.
Ulla Tofte, direktør
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Tak
M/S Museet for Søfart vil gerne
rette en stor tak til alle de fonde,
sponsorer og privatpersoner, der
har ydet støtte til museets arbejde
i 2017. Uden jeres bidrag vil vi ikke
kunne opretholde museets høje
aktivitetetsniveau.

Fonde

Privatpersoner & virksomheder

-- Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond

Advokat Bjarne Winther
A.H. Riise
Armorlux v/ Erik Andreasen
Asger Nielsen
Backe Vin
Birkerød El-Teknik
Blomsterforretningen Michael Find
Bogforlaget Frydenlund A/S
Cambiamento
Casper Kløve Jensen
Dansk Sprinklerteknik A/S
DFDS
Ebbe Nielsen
Erik Wilhemsen
Fadølsforsyningen Nordsjælland
Fonden LO-skolen
Franck & Fischer ApS
Fredensborg VVS Teknik A/S
Gilleleje Havns Bageri ApS
Glarmesterfirmaet J. Jensen & Søn A/S
Grøn Vækst
Gundsø Smede & Maskinværksted
Gyldendal
Hans Beck
Hansen Blomster I/S
Hans Henrik Fentz
Hans Otto H. Kristensen
Helsingør Selvstyrehavn
Helsingør Turisttrafik & Rejsebureau A/S
Helbo Hansen
Henrik Dalsgaard
Ilsted Tryk ApS
Ingvar Skøtt
Jan Vinther Christensen
Jens Fage-Pedersen
Jeppe Bjørn
J.K.J. Brolægning A/S
Jørgen Wiedemann
Jørgen Witthøft Rasmussen
Jørn Bent Jensen
Jørn Juke Rasmussen
Kyhns Gæstehus
Kølegruppen Øst ApS
Lars Beck
LEGO

-- A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal
-- Brebøl Fonden
-- Carlsen-Langes Legatstiftelse
-- Danmarks Rederiforening
-- Den Danske Maritime Fond
-- Folketingets Vestindienspulje
-- Foreningen til Søfartens Fremme
-- D/S Norden//D/S Orients Fond
-- Maritim Museums Fond
-- M/S Museet for Søfarts Venner
-- Nordea-fonden
-- Ragnar Moltzaus Fond
-- ØK Fonden
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Lomax A/S
Mads Nørgaard Copenhagen A/S
M.J Hydraulik
Mogens Westergaard
Morten Dunø
Natures Collection
Nielsen & Kromann A/S
Nils Munk
Ole Boisen
One Pint A/S
Ottzen & Co
Per Olsson
Peter Nymann
Peter Olsen
Polygon A/S
Poul Petersen
Poul Wilhelmsen
Preben Jensen
PrebenLunde.DK
Rasmus Kjeldahl
Renell
Ritt Bjerregaard
Royalties Paris v/Kirsten Gronemann
soSouvenir
Steen Jørgensen
Svendsen Gulvservice ApS
Sæbe Compagniet
Tiger Beer A/S
Ulla og Steen Tinning
Unsinkable Sam

Gorrissen Federspiel har vederlagsfrit stillet dirigent
til rådighed for museets repræsentantskabsmøde.
M/S Museet for Søfart modtager støtte fra
Kulturministeriet og Helsingør Kommune.
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Verdens største
LEGO skib i dokken

Et historisk dårligt sommervejr koblet med et LEGO
skib i museets dok gjorde sommeren 2017 til den
hidtil bedst besøgte siden museets første sommer
i dokken. Og når DFDS Seaways ovenikøbet sørgede
for, at det første skib, der lagde til i den gamle dok
efter museets rykind, var intet mindre end verdens
største LEGO skib, så var interessen for museets
store LEGO skibsbyggersommer stor fra første dag.
Efter det tre tons tunge og tolv meter lange LEGO
skib, Jubilee Seaways, var blevet kranhejst ned
i dokken, gik sommeraktiviteterne for alvor i gang.
Skibet i dokken blev et blikfang og et tilløbsstykke,
og indenfor på museet kunne familier fra hele verden
fornøje sig i et LEGO byggelandskab bestående af
20 kubikmeter assorterede LEGO klodser udlånt af
LEGO. Og således kastede skabende sjæle i alle aldre
sig ud i at kreere et kæmpemæssigt havnelandskab
komplet med skibe, havne og små kystbyer.

“One of the best museum
experiences we had in Denmark!”
Turister fra Fort Lauderdale, USA
TripAdvisor

mange børn med tilknytning til organisationer som
Venligboerne og Mødrehjælpen fik en gratis sommerferieoplevelse i selskab med hinanden, deres
forældre, og de skønne LEGO klodser.
De mange børn fik hjælp og kyndig vejledning af nogle
af Danmarks dygtigste voksne LEGO entusiaster,
som gennem hele sommeren sørgede for at holde
byggegejsten oppe.

Børn i alle aldre deltog også i en byggekonkurrence,
der i al sin enkelthed gik ud på at skabe en maritim
kreation, der udmærkede sig ved enten at være
ekstremt virkelighedstro eller innovativ. Ved sommeraktivitetens udløb blev der udtrukket otte glade
byggebørn som vindere, der sammen med deres
familier blev sendt af sted på et minicruise til Oslo
sponsoreret af DFDS.
Gennem et godt samarbejde med lokale sociale og
boligsociale instanser fik vi sikret os, at også rigtig
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Foto: Maria Dønvang

Om bord på
S/S BJØRN

“Dejligt med et museum
hvor man ikke skal liste
og være stille…”

Undervisning

TripAdvisor

Undervisning i udstillingerne
I 2017 blev alle museets faste undervisningsforløb
for første gang afviklet fra start til slut i museets
udstillinger – uden brug af et klasselokale som før i
tiden. Det har vist sig, at denne ændring – indsvøbt i de
rette pædagogiske og didaktiske rammer – har haft en
mærkbar positiv indflydelse på elevernes oplevelsesog læringsudbytte. Undervisningsforløbenes narrative
flow, de stemningsfyldte udstillinger og nærværet
af de autentiske genstande suger eleverne ind i en
tidsrejse, hvor de glemmer tid og sted. Eleverne er
langt mere motiverede og fokuserede end tidligere.
Samtidig stemmer læringsudbyttet nu helt overens
med skolernes læringsmål.

Kaptajn Storm – nu som tegneseriefigur
I 2017 blev Kaptajn Storm en tegneseriefigur. Kap
tajn Storm er oprindelig en aktør fra museets faste
undervisningsforløb til daginstitutioner med titlen
”Stik til søs med Kaptajn Storm og papegøjen Diego.”
Nu findes han også som tegneseriefigur i fortællingen
Kaptajn Storm – skrevet og tegnet af forfatter og
illustrator, Boris Boll-Johansen. Fortællingen er lavet
til et helt nyt forberedelses- og opfølgningsmateriale,
som pædagogerne i daginstitutionerne kan arbejde med inden og efter et undervisningsforløb på
M/S Museet for Søfart.

Undervisningsforløb

2014

2015

2016

2017

Børn og unge u. 18 år i undervisningsforløb

2.700

3.234

3.900

4.100

Undervisningsforløb

101

147

156

164

Daginstitutioner

10

34

5
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Skolebesøg på egen hånd

42

270

123

220

Fotos: Maria Dønvang

Dampskibet S/S BJØRN
som fast undervisningsplatform
I 2017 blev det endelig besluttet, at dampskibet
S/S BJØRN skal være museets faste undervisnings
platform for M/S Undervisning. Det succesfulde
undervisningsforløb fra 2016, som blev udviklet
og afviklet i samarbejde med veteranskibsklubben
S/S BJØRN, har nu fået lærervejledning med tilhørende
undervisningsmaterialer, som skolerne kan arbejde
med inden og efter et undervisningsforløb. Materialet
er frit tilgængeligt på museets hjemmeside.
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For matrosen
& skrivebordsgeneralen
Arbejdspladsen

Der arbejder næsten 100 mennesker på M/S
Museet for Søfart. Nogle er fuldtidsansatte, andre
er timelønnede studerende og andre igen arbejder
frivilligt som museumsværter eller i Videnscentret.
Vi synes, det er en styrke at være en arbejdsplads for
de unge og de ældre, matrosen og skrivebordsgene
ralen, for kvinder og for mænd og for hvide og brune.

”Jeg er museumsvært og frivillig på M/S Museet
for Søfart, fordi jeg her har kontakt med mange
dejlige gæster og kolleger – og samtidig får næret
min historiske interesse.”
Kim Christian Dragstrup, 72 år,
pensioneret mediciner, landmand, økonom og IT-mand
”M/S Museet for Søfart er det rigtige sted for mig,
da der her er en forståelse for formidlingen, der
formår at gøre søfartshistorien både spændende
og relevant.”
Mette Tinning, 24 år, etnologistuderende

En særlig tak til museets frivillige!
M/S Museet for Søfart skylder en stor tak til alle de
mennesker, der bruger en del af deres fritid på at
gøre museet endnu bedre for vores gæster og brug
ere. Det store korps af frivillige bidrager til at give
vores gæster en god modtagelse og mulighed for at
få en personlig historie med på turen. Og de hjælper
med at scanne, transskribere og vedligeholde vores
store arkiv, så vi hele tiden gør endnu flere billeder
og konstruktionstegninger tilgængelige for offentligheden og har styr på genstande og bøger i vores
magasin og bibliotek. Følgende har været frivillige
på museet i 2017:

“Jeg er frivillig i Videnscentret,
fordi jeg prioriterer noget tid til det,
og fordi jeg har interesseret mig for
søfart og søfartshistorie, siden jeg
som 15-årig kom ud som dæksdreng.”
Steffen Agger, 63 år, maskinmester og medlem
af Museet for Søfarts Venner siden 1978.

-- Anemone Fenja Søgaard
-- Anette Bogstad
-- Bente Marker
-- Bjarne Rodenkam
-- Britta Karicha
-- Carl-Johan Jargenius
-- Coenraad Rebel
-- Erik Rehfeld
-- Finn Tullberg
-- Flemming Olsen
-- Flemming Petersen
-- Frank Lass
-- Gorm Rasmussen

-- Hans Ove Claudi-Hansen
-- Henrik Jensen
-- Ignacio Peña
-- Jan Balschmidt
-- Jørgen Marcussen
-- Karsten Fuglsig Mogensen
-- Kim Dragstrup
-- Lennart Sjöborg
-- Lise Friis
-- Lisbeth Busch-Madsen
-- Maja Toftum
-- Mogens Bøeg-Jensen
-- Morten Kirketerp
-- Ole Koefoed
-- Peter Christensen
-- Peter Klein
-- Peter Uldum
-- Rose-Marie Børresen
-- Steffen Agger
-- Steen Lundby
-- Susanne Johnsen
-- Susanne Vibe Raahauge
-- Svend Beyer
-- Søren Justesen
-- Vibeke Pak
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“Really enjoyed this visit.
Staff are lovely and this very
modern museum well laid out
takes the visitor through the history
and culture of maritime history.
We hadn’t planned this trip but
so glad we took the time to visit.
Well worth it”
Turister fra London
TripAdvisor

48.000
downloadede fotos
Rekordstor interesse for søfartshistoriske fotos og bøger
I 2017 rundede museets digitale billedarkiv et skarpt
hjørne. Over 40.000 billeder kan nu downloades gratis
fra museets website. Og det benytter rigtig mange
sig af. Knap 48.000 fotos blev downloadet i 2017.
Museets fotos er i 2017 blevet brugt i alt fra artikler
og undervisningsmateriale til film, tv-udsendelser og
en række museers og institutioners udstillinger – bl.a.
hos Nationalmuseet, Ordrupgaard, VejleMuseerne,
Københavns Rådhus, Forsvarsministeriet og
U.S. National Park Service. Top 3 listen over mest
downloadede fotos bestod af konstruktionstegninger
af skoleskibet KØBENHAVN og S/S SESSA samt et
maleri; et prospekt af plantagen Mary´s Fancy på
St. Croix på Dansk Vestindien.
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I 2017 havde biblioteket 642 udlån – størstedelen
til folkebibliotekerne. Det er en fremgang fra knap
500 bøger i 2016 og vidner om en stor interesse for
søfartshistoriske bøger. Således var de mest lånte
bøger serien Maritim Kontakt og museets egne
publikationer; årbogen og syvbindsværket “Dansk
Søfartshistorie” samt “Radiostationer i skibe,” der
toppede listen i 2016. Emner som Dansk Vestindien,
krig og navigation var også populære i 2017.

For eller imod. Farvetryk fra
afstemningen i 1916 om salget
af Dansk Vestindien

Glimt

– et nyt udstillingskoncept

“ I wasn’t really sure that I wanted to visit
this museum but my husband did – and it
was raining. But what a lovely time we had.
Set out in a very modern innovative way
and with great interactive displays.
I would have been happy to spend all day
here – whatever the weather”
Turister fra Storbritannien
TripAdvisor

“Engang vil vi fortælle vore undrende
Børn, at vi var med første Gang,
et saadant Skib pløjede Bølgerne.”
Tale ved SELANDIAs præsentationstur

PÅ M/S Museet for Søfart vil vi gerne året rundt
præsentere forskellige udstillinger til forskellige
målgrupper – og med forskellige temaer. De store,
forskningsbaserede udstillinger, som er flere år
undervejs og har meget store budgetter, såvel som
mindre fokuserede udstillinger, der kan laves hurtigt
– måske i anledning af et jubilæum eller på opfordring
fra vores gæster. Disse udstillinger kalder vi GLIMT,
og i november kunne vi åbne den første af slagsen –
Den første tur med SELANDIA – takket være støtte
fra ØK Fonden og M/S Museet for Søfarts Venner.
Den 22. februar 1912 forlod SELANDIA København.
Den første rejse gik til Siam – nutidens Thailand.
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Uden en skorsten og uden lugten af kulstøv omkring
sig indvarslede SELANDIA en ny tid. En ny tid, hvor
oliedrevne motorer kom til at dominere verdenshavene.
En tid, vi fortsat lever i.
SELANDIA var Østasiatisk Kompagnis stolthed og
skibsværftet Burmeister & Wains mesterstykke. Det
nye skib blev indsat på ruten mellem København
og Bangkok, hvor ØK’s stifter H.N. Andersen havde
startet sin forretning. ØK’s skibe og industrier forbandt mennesker, kongehuse og kulturer på tværs
af havet. Skibe, søfolk, cementfabrikker, plantager
og handelsrejsende gav Danmark og Thailand en
fælles historie.
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“… en original
lille udstilling”
Udstillingen VESTINDIEN REVISITED – i kølvandet
på kuldampere og cruiseturister, der åbnede den
7. april, var M/S Museet for Søfarts højaktuelle
bidrag til markeringen af 100-året for salget af de
vestindiske øer i 1917. Udstillingen var resultat af
flere rejser til St. Thomas omkring årsskiftet 20162017 med det formål at undersøge, hvilke spor det
officielle Danmark efterlod, da de vestindiske øer
blev solgt til USA i 1917.
Samtidig ønskede vi at kaste lys over, hvordan
St. Thomas stadig i dag påvirkes af sporene efter
Danmarks tilstedeværelse på øerne. I udstillingen
VESTINDIEN REVISITED zoomes der ind på en lille
maritim lokalitet med stor global betydning: Havnen
i byen Charlotte Amalie på St. Thomas. En af Det
Caribiske Havs bedste naturhavne og et trafikalt
knudepunkt gennem mange århundreder. Med udgangspunkt i nyindsamlede, indlånte genstande fra
St. Thomas, interviews med lokale fra øen og hidtil
ubelyst materiale fra danske og vestindiske arkiver
og samlinger, fortalte udstillingen bl.a. om havnens
vigtighed i forbindelse med Danmarks salg af øerne
i 1917, og om hvordan danske interesser – modsat
den gængse antagelse – langt fra trak sig ud af
områderne. Tværtimod spillede de gennem ØK og
Vestindisk Kompagni en central rolle for udviklingen i området et halvt århundrede efter øerne blev
amerikansk ejendom.

Udstillingen tegnede samtidig et portræt af et lille
samfund, der altid har været formet af fremmede
magters økonomiske og strategiske interesser – det
være sig handel med slaver, sukker og rom, skibs
trafik, international magtpolitik, toldfrie luksusvarer
og turisme.
Research, indsamling, katalog og udstilling blev udført af et tværfagligt team bestående af antropolog
Nathalia Brichet, kunstner Camilla Nørgård samt
museets formidlingschef, Marie Ørstedholm. Camilla
Nørgård stod for udstillingens kunstneriske udtryk
og bidrog til udstillingen med nye værker skabt af
fotos og objekter fra St. Thomas.
Udstillingens aktuelle problemstilling og hidtil ufortalte fortælling blev flot dækket af medierne, hvor
bl.a. Weekendavisen i sin anmeldelse kaldte den ”en
original lille udstilling, man overskylles af som en
uforudset bølge.” (Weekendavisen 21. april 2017).
Til udstillingen blev der også produceret et katalog
på 68 sider.
Udstillingen blev støttet af Folketingets Vestindienpulje og D/S Orients Fond.

“Probably now in my top 5
museums (...).Truly a wonderful
experience in a spectacular setting
designed by
@bjarkeingelsgroup”
Videoinstallationen THIRST af den lettiske kunstner Voldemars Johansons
blev vist efterår/vinter 2017 på M/S Museet for Søfart.
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Instagrammer
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32 %

Besøgende

flere internationale turister
Kommunikation & presse

Antal besøgende
“I love that the old is both preserved and updated
for the new museum. So neat to walk in history
with a modern view!”
Ordene kommer fra en amerikansk familie, som
besøgte museet i sommeren 2017. Og internatio
nale turister er der kommet markant flere af. I 2017
oplevede museet en stigning på 32 % i internationale
turister. Gæsterne kommer bl.a. fra Sverige, Tyskland
og England og fra oversøiske destinationer som USA
og Australien.
M/S Museet for Søfart arbejder målrettet med at
synliggøre museet over for internationale turister.
Det gør vi bl.a. ved at samarbejde med turistaktører,
deltage i udviklingsprojekter med fokus på international markedsføring, og ved at være tilstede ved
de touch points turisterne kommer i kontakt med
på deres vej – fra Københavns Lufthavn til metroen,
hotellet og cafeen.

undersøgelse, som tog afsæt i museets internationale
gæster, deres planlægningsmønstre og præferencer.
Og de etablerede og nyere medier hjælper med synlig
heden. Rejsesitet culturetrip.com, det eksklusive
Condé Nast rejsemagasin, internationale Instagrammers der deler fotos, og gæster der anbefaler museet
på TripAdvisor, er nogle af de platforme, der skaber
kendskab og interesse.
På den nationale bane arbejder vi året rundt på at
brande museet som et for folk, der ikke er interesserede i søfart – endnu. Og vi profilerer museet
ifm. ferieaktiviteter, arrangementer, særudstillinger
og nyerhvervelser. Samtidig er vi en ekspertstemme
inden for vores felt i mediebilledet. Vi kommunikerer
bl.a. på Facebook til vores knap 7.000 følgere,
i nyhedsbreve, social media kampagner, ved mere
traditionel markedsføring og ikke mindst med en
proaktiv presseindsats.

Vores indsats tilrettelægges ud fra den data, vi har om
vores gæster. Fra Den Nationale Brugerundersøgelse,
egne spørgeskemaer og i 2017 også en Epinion-

“An enveloping sensory
experience, part nautical
fun house and part
time capsule.”

År

Antal besøgende

Heraf børn

2014

154.790

16 %

2015

135.065

21 %

2016

102.537

21 %

2017

98.494

23 %

“From the moment you
enter you´re introduced
to a different world, the
audio, the images, the
melancholy of the sea…”
Belgisk vennepar
TripAdvisor

New York Times

16 %
2014

28 %
2016

35%
2017

Andelen af internationale turister i fremgang
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Hvad får unge til
at stå til søs i dag?

Havet var fladt, vinden var let, og solen stod højt
på himlen. I maj 2017 sejlede museet med på togt
med Skoleskibet Georg Stage fra Miami til Bermuda.
Formålet var at interviewe de ca. 60 elever om bord
om deres motivation for at blive elev på skoleskibet
og deres første oplevelse af livet til søs.

Museet vil gerne takke Stiftelsen Georg Stages Minde
og ikke mindst alle elever og besætningsmedlemmer
om bord på Georg Stage for det gode samarbejde
omkring indsamlingsprojektet på togtet i 2017.

Togtet med Georg Stage er en del af et større indsamlings- og dokumentationsprojekt, der skal dokumentere livet som søfarende i tiden fra 1945 til i
dag. Ud over interviews med fremtidens søfolk om
bord på Georg Stage har museet også interviewet
over 40 pensionerede og aktive danske søfolk i alle
aldre. Materialet udgør nu et uvurderligt kildemateriale for nutidens og eftertidens mulighed for at
forstå søfolkenes arbejde, liv, trængsler og drømme.
De fleste elever på George Stage er mellem 17 og
22 år gamle. Det er blandt disse unge, at en del af
fremtidens danske søfolk skal findes.
Der blev optaget 10 timers interview og indsamlet en
stor mængde video og fotomateriale til museets arkiv.

Butik, café & konference
Butik med maritim kurs
I 2017 fik museets butik sit helt eget merchandise
– krus, notesbøger, nøgleringe, magneter, stofposer
og rygsække er nu noget af det, der bærer museets
logo, historie eller arkitektur. Nye brands blev udskiftet
med gamle, og butikken fik gennem sit udvalg en klar
maritim fortælling.

Bestyrelsesmøder og bryllupper
Fra det mindre møde til store events og selskaber
i cafeen, på Kronborgbroen og i udstillingerne.
2017 har budt på alle typer af arrangementer.
I 2017 bød museet velkommen til bl.a.:
-- CBS
-- Hempel
-- Kromann Reumert
-- Landsorganisationen Danske Daginstitutioner
-- Lundbeck Pharma A/S
-- Niels Bohr Institut
-- Novo Nordisk
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Forskning
& udgivelser

Ansigter
& netværk

Havnen – hvor verden
ender og begynder

Kinesisk søfartstidsskrift
med dansk gæsteredaktør

Det er på havnen, at vi gennem årtusinder har sagt
farvel til vores elskede og atter budt dem velkommen hjem. Her har vi taget imod bidder af fremmede
verdener, og herfra har vi sendt lidt af os selv ud til
andre. Havnen lever i vores hjerte og sind, og den
sætter sig fysiske spor i byen. Men er den en hoveddør
eller en bagindgang? I museets årbog 2017 med titlen
Havnen – hvor verden ender og begynder tager søfolk
og forskere os med rundt i Danmark og ud i verden
og til havne fyldt med følelser og forandringer. Årets
årbog blev redigeret af museumsinspektør Thorbjørn
Thaarup med bidrag fra ni forfattere.

Som et resultat af museets samarbejde med
China Maritime Museum i Shanghai udkom i 2017
et temanummer af tidsskriftet National Maritime
Research, redigeret af museumsinspektør Benjamin
Asmussen. Det kinesiske tidsskrift satte fokus på
dansk-norsk søfart i Kina de sidste 300 år, og, udover
en introduktion af redaktøren, bidrog syv danske,
norske og kinesiske forskere til at belyse forskellige
områder af dette omfangsrige område.

Vestindien Revisited – i kølvandet
på kuldampere og cruiseturister

Netværk på tværs af verden er det centrale i museumsinspektør Benjamin Asmussens ph.d.-afhandling
Networks and Faces between Copenhagen and
Canton, 1730-1840, der næsten er færdig. Emnet er
den tidlige dansk-norske handel i Kina i 1700-tallet
– aktørerne, deres netværk og den viden, der var
nødvendig for at overvinde de store kulturforskelle.
Ved hjælp af redskaber fra feltet Digital Humanities,
herunder wikier og Social Network Analysis, dukker
nye indsigter op.

I efteråret 2017 viste museumsinspektør Benjamin
Asmussen H.K.H. Kronprins Frederik rundt på den
gamle gravplads på Changzhou Island ved Guangzhou
– engang kaldet Danes og French Island. Gravstenen
fortæller om den mystiske, danske kaptajn og købmand Peter Tonstrup, der sejlede i området indtil sin
pludselige død i Kina i 1810.
Forskningen er støttet af D/S Orients Fond.

Ved Kronprinsen ses forskningsministeren, Danmarks ambassadør i Kina,
generalkonsulen i Guangzhou samt museumsinspektør Benjamin Asmussen.

Fagfællebedømte artikler
Benjamin Asmussen: “Det Danske Asiatiske Kompagni – en udansk affære?”, i Økonomi & politik,
vol. 90, no. 2. 2017

I forbindelse med museets udstilling i anledning af
100-året for salget af De Vestindiske Øer udkom
et katalog med bidrag af Nathalia Brichet, Camilla
Nørgård og Marie Ørstedholm. Artiklerne behandler
de spor, som søfarten har sat på øerne – ikke mindst
på havnen i St. Thomas.
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“Museet driver en
differentieret formidling af
ansvarsområdet af høj faglig
og æstetisk kvalitet.”
Uddrag fra Slots- og Kulturstyrelsens
kvalitetsvurdering af museet.

Orden i penalhuset
Som statsanerkendt museum skal M/S Museet for
Søfart løbende evalueres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Styrelsen besøgte museet og genstandsmagasinet
i foråret 2017 og udarbejdede en rapport, hvori det
bl.a. fremgik at:

Virksomhedsoplysninger 2017
 et er Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurde
D
ring, at M/S Museet for Søfarts opgavevaretagelse
er meget tilfredsstillende.

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

”Det er meget tilfredsstillende, at museet tiltrækker nogle brugergrupper, der er underrepræsenterede på andre museer.”

Bestyrelse
-- Adm dir. Erik Østergaard, formand
-- Direktør Frederik Preisler
-- Advokat Lotte Wetterling
-- Skibsreder Bjørn Clausen
-- Seniorforsker Per Kristian Madsen
-- Vice President Dorthe W. Barsøe
-- Museumsinspektør Thorbjørn Thaarup
(valgt af medarbejderne)

Til låns
På M/S Museet for Søfart strækker vi os langt for
at stille vores samling til rådighed for andre museer,
der på mangfoldige måder formidler den danske og
internationale søfartshistorie. Det er vigtigt for os,
at vores samling på den måde kommer ud til en bred
skare af mennesker, og at den er synlig i mange
forskellige sammenhænge.
2017 var præget af 100-året for salget af U.S.
Virgin Islands, det tidligere Dansk Vestindien.
I den forbindelse lånte museet genstande ud til
Arbejdermuseet, Det Kgl. Bibliotek, Ordrupgaard og
Gl. Holtegaard. Arbejdermuseet lånte bl.a. en række

28

farvelagte tegninger af militær og politi i Vestindien.
Det Kgl. Bibliotek lånte 14 akvareller malet af sø
officeren Frederik von Scholten. Ordrupgaard og
Gl. Holtegaard lånte malerier af plantagen Mary’s
Fancy.
Derudover har vi bl.a. udlånt fem skibsmodeller til
Helsingør Kommunes Museer, en række navigationsinstrumenter til Strandingsmuseum St. George
i Thorsminde og flere genstande vedrørende udvandring til Museum Mors.

Repræsentantskab
-- Henrik Møller, Helsingør Kommune
-- Henriette Bytoft Flügge, Søfartsstyrelsen
-- Bjørn Clausen, Danmarks Rederiforening
-- Jenny N. Braat, Danske Maritime
-- Morten D. Jacobsen,
Danmarks Skibsmæglerforening
-- Mikkel Brønnum Hansen, EMUC
-- Fritz Ganzhorn, Søfartens Ledere
-- Bertel Johansen, Maskinmestrenes forening
-- Jens Fage-Pedersen, CO Søfart
-- Poul Erik Jensen, 3F Sømændene
-- Ole Vistrup, Træskibs Sammenslutningen
-- Steen Sabinsky, M/S Museet for Søfarts Venner
-- Erik Østergaard, Dansk Erhverv
-- John Steen-Mikkelsen, Bilfærgernes
Rederiforening
-- Erik Andreassen, Sammenslutningen af
ledere ved de af Søfartsstyrelsen godkendte
uddannelsesinstitutioner

Revision
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
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Årsresultat 2017
2017

2016

Tilskud fra staten

7.204.236

7.298.008

Tilskud fra Helsingør Kommune

1.400.000

1.000.000

Entréindtægter

6.492.311

7.267.434

Butik, cafe og konference

5.787.286

5.448.792

Tilskud fra fonde og puljer samt donationer

6.395.857

10.004.911

Renter og øvrige indtægter

548.881

69.552

Indtægter i alt

27.828.572

31.088.697

2017

2016

Personale

13.390.050

12.479.290

Driftsudgifter

2.631.530

2.857.900

Samlingernes bevaring og forvaltning

3.861

318.412

Udstillinger

1.946.912

3.256.917

Formidling og kommunikation

731.436

1.582.990

Butik, cafe og konference

3.283.263

3.330.512

Administration

1.138.012

1.487.209

Husleje

5.092.517

4.918.294

Hensættelser

-100.190

486.435

Udgifter i alt

28.117.390

30.717.961

-288.818

370.736

Udgifter

Årets resultat og overskud
Årets underskud var forventet – særligt på baggrund
af arbejdet med forbedring af museets adgangsforhold.
Både entreindtægter og tilknyttede indtægter fra
cafe og butik har været påvirket negativt. Til gengæld
har specialfunktioner og konferenceområdet, samt
stor forsigtighed på omkostningssiden, medført, at
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der har været andre indtægtskilder samt reduktion
af de samlede omkostninger.
Tilbagebetalinger af moms i forbindelse med blandet
aktivitet samt kompensationsmoms er fordelt på de
respektive områder. Det samme gør sig gældende
for afskrivninger.

Foto: Maria Dønvang

Indtægter

Foto: Maria Dønvang

