M/S Museet for Søfart – Danmarks sjöfartsmuseum
På avstånd är det nästan osynligt, men under marken i den historiska hamnstaden Helsingör, norr om
Köpenhamn, och som granne till Hamlets majestätiska Kronborg Slott ligger Danmarks
sjöfartsmuseum, M/S Museet for Søfart. Museet berättar historien om Danmark som en av världens
ledande sjöfartsnationer på ett stämningsfullt och dramatiskt sätt, i nyskapande arkitektoniska
omgivningar som skapats av den världsberömda och prisvinnande arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels
Group.
Det underjordiska museet är ett fantastiskt stycke arkitektur, där man rör sig genom sjöfartshistorien på
lätt lutande golv i varierande höjd omkring och ovanför en gammal torrdocka. Den ikoniska
arkitekturen är ämnad att reflektera Danmarks roll som sjöfartsnation – då som nu – genom att
integrera museets placering och omgivningar med utställningarna.
När man går runt på museet möts man av en unik inredning, där snedställda vinklar och lätt lutande
golv i olika nivåer tillsammans ger besökaren upplevelsen av ett dramatiskt rum och en känsla av att
befinna sig ombord på ett riktigt skepp.
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Ett museum för alla åldrar
M/S Museet for Søfart tar dig nära inpå sjöfarten, oavsett om du är vuxen eller barn, fartygskapten eller
lekman. Interaktiva installationer, filmprojektioner och spel sveper in besökande i alla åldrar i historien
och museet låter en se, lyssna på och aktivt uppleva den maritima världen.
På M/S Museet for Søfart knyts de personliga historierna om till exempel sjömannen, kaptenen, den
handelsresande, sjömansfrun och den skeppsbrutne samman med museets samlingar från de senaste
fyra århundradena. Därigenom sätts den danska sjöfarten i ett globalt perspektiv i framtid och nutid på
ett sådant sätt att det finns något att uppleva både för landkrabbor och gamla sjöbusar, oavsett ålder.
Om huset
Placerad i en gammal torrdocka under jord, söker museet att återspegla Danmark historiska och
samtida roll som en av världens ledande sjöfartsnationer. Gallerierna ligger på rad i en slinga runt
torrdockans väggar, och själva dockan utgör utställningens mittpunkt där besökarna kan uppleva
utställningar och evenemang i ett magnifikt utomhusrum.
M/S Museet for Søfart är ritat av arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group. Museet ligger under marken
runt den gamla torrdocka vid Helsingörs skeppsvarv. BIG bevarar på så sätt den gamla dockan som ett
historiskt industriellt monument och låter det bli ett öppet utställningsrum och evenemangsutrymme.
En serie av tre broar i två nivåer vardera spänner över torrdockan, och fungerar både som en urban
anslutning, samtidigt som de skapar genvägar till olika delar av museet. Hamnbron går som en vacker
hamnpromenad över dockan, museets auditorium fungerar som en bro som förbinder intilliggande
kulturkajen med Kronborg slott och den sluttande sicksack-bron navigerar besökare till huvudentrén.
Bron skapar en dynamisk spänning mellan gammalt och nytt medan besökarna promenerar ned mot
museet med utsikt över de majestätiska omgivningarna både ovan och under jord. Den danska flottans
långa och förnäma historia utspelar sig för ögonen på besökarna i en kontinuerlig rörelse i och runt
dockan, 8 meter under marken. Alla golv som ansluter utställningslokalerna, auditoriet, klassrum,
kontor och café inom museet sluttar svagt för att skapa dramatiska och skulpturala utrymmen.
Om utställningarna
De åtta utställningarna på museet är utvecklade i samarbete med uställningsdesignerna Kossman.dejong
från Amsterdam. Historien bakom varje utställning är kraftfullt uttryckt i atmosfäriska och dramatiska
omgivningar med stora filmprojektioner och suggestiva ljudlandskap som belyser och adderar
perspektiv till de olika temporära utställningarna.
Utställningarna presenterar en flotta av handelsfartyg, likväl som en flotta av personliga historier som
sammanlänkas med museets fantastiska samling från de senaste fyra århundradena – med dansk sjöfart
då och nu i ett globalt perspektiv i centrum.
Genom tematiska höjdpunkter bjuds besökare in att ta del av utmaningarna hos de som var ute till
sjöss, frestelserna i hamnarna och det trygga familjelivet hemma i Danmark. Utställningarna utforskar
myterna kring livet till havs genom att låta besökare uppleva såväl en sjökaptens roll vid rodret mellan
de danska kolonierna på 1700-talet, som en blick bakom en sjöfartsdirektörs skrivbord där hen
handlägger global handel i nutid. Besökare kan även följa resvägen för många av de produkter vi köper i
stormarknader till vardags, som har rest tusentals nautiska mil innan de når hyllorna på butikerna.
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De permanenta utställningarna kompletteras med temporära, tematiska utställningar och museets
utbildningsavdelning som arrangerar aktiviteter för skolbarn och alla andra intresserade av sjöfart och
navigering genom olika utbildningsprogram.
Ett besök till M/S Museet for Søfart erbjuder även interaktiva installationer och spel där besökare
tillsammans kan lära sig mer och spela.
Ett prisvinnande museum
– arkitektur och utställningar i världsklass
M/S Museet for Søfart har blivit vida omtalat och erkänt både i och utanför Danmark efter att det stod
färdigt 2013, och det är framför allt museets spektakulära arkitektur som får uppmärksamhet.
I februari 2014 röstade besökarna på världens största arkitektursite, archdaily.com, fram M/S Museet
for Søfart som ”Bulding of the year” i kategorin bästa kulturbyggnad. Under våren mottog sedan
museets arkitektur AIANY Design Award och arkitekturpriset Architizer A+ Award, där det vann i
kategorin Museums.
Museet nominerades 2014 till det förnäma European Museum of the Year Award 2015, samtidigt som
Royal Institute of British Architects (RIBA) belönade museet med sitt prestigefyllda RIBA Award.
Dessutom mottog museets arkitektur en Culture Award för bästa kulturbyggnad på World Architecture
Festival.
År 2015 nominerades M/S Museet for Søfart till världens största arkitekturpris, Mies van Der Rohepriset och blev samma år korad ”Årets bästa arkitektur” av RUM, en av Skandinaviens främsta designoch arkitekturtidskrifter.
New York Times har kallat museet för en ”Cutting-edge cultural venue”, medan National Geographic
nämner det som ”One of 10 museums to travel to for their stunning structures”. Designmagasinet
FRAME har M/S Museet for Søfarts utställningsdesign på plats två på deras lista över de 10 mest
spännande utställningsdesignerna i världen.
Visste du att…
•
•
•
•

M/S Museet for Søfart öppnades den 5 oktober 2013
M/S Museet for Søfart är byggt under jorden runt en 150 meter lång docka i Helsingör?
461 bottenankare är fastborrade 42 meter ned i marken för att säkra golvet – vilket gör museet
till det högsta museet i Danmark, trots att det i stort sett är osynligt från utsidan.
M/S Museet for Søfart har en samlad yta på ca 6500 m2, varav 3500 m2 är utställningsrum?

Kontakt:
För mer information och högupplösta pressfoton, vänligen kontakta Siw Aldershvile
Nielsen, kommunikationschef på M/S Museet for Søfart.
Telefon: +45 49 28 02 17
E-post: san@mfs.dk
Besök gärna vår hemsida; www.mfs.dk, eller givetvis själva museet; M/S Museet for Søfart, Ny
Kronborgvej 1, 3000 Helsingör.
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