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Bestyrelsens forord

Skonnerter, galeaser og tankere. Skibe og modeller
har altid været indbegrebet af et søfartsmuseum. Fra
de største og mest imponerende museer i Greenwich,
Hamborg og New York til de små charmerende samlinger i Marstal, Cadiz og Cape Cod.
Men siden M/S Museet for Søfarts åbning i den
prisbelønnede museumsbygning har vi fået foræret
et helt nyt publikum. Gæster fra ind- og udland, der
aldrig før har besøgt et søfartsmuseum, bliver nu for
første gang indviet i søfartens fascinerende verden.
Dette store nye publikum forpligter os til at tænke
anderledes. Skibe, havne og last er ikke længere
nok, når vi gerne vil nå ud til alle dem, der ikke har
stiftet bekendtskab med søfartshistorien før. Vi skal
også turde tage livtag med emner som globalisering,
innovation og udlængsel.
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Foto: Kim Agersten

I begyndelsen af 2016 lancerede bestyrelsen derfor en vision om, at M/S Museet for Søfart skal
være et museum for alle dem, der ikke interesserer sig for
søfart – endnu.

Mange temaer, der optager moderne mennesker
– klima, frihandel og kulturmøder – er alle tæt
forbundne med søfarten og skal derfor spille en
central rolle i vores samlinger, udstillinger og forsk
ning. Dermed sikrer vi, at M/S Museet for Søfart
fortsat er en aktuel og relevant kulturattraktion for
både danskere og turister og en vigtig show-case for
dansk søfart, kultur og arkitektur. Således var museet
også udvalgt som besøgssted, da det mexicanske
præsidentpar gæstede Danmark i april 2016, ligesom
en række internationale delegationer i årets løb har
lagt vejen forbi.
Netop forbindelsen mellem Danmark og verden er
selve søfartens kerne. Derfor vil vi også i de kommende år have fokus på at række ud over landets
grænser – både i form af internationale udstillings- og
forskningssamarbejder og som led i vores ambition om
at vise, at søfarten udvider geografiske, økonomiske
og kulturelle horisonter.
Erik Østergaard, Bestyrelsesformand
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Ledelsens beretning

“One of the most visually
stunning and beautifully
installed museums
I’ve visited”
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Foto: Iwan Baan

Instagrammer om
M/S Museet for Søfart

2016 har været året, hvor M/S Museet for Søfart skulle
vise omverdenen, at vi ikke blot er et prisbelønnet
museum i spektakulære arkitektoniske rammer, men
også et søfartsmuseum, der høster anerkendelse for
vores forskning, indsamling og bevaring af kulturarven
og for vores høje faglighed og kvalitet i alt hvad vi gør.
Således har museet i det forgangne år arbejdet på
projekter, der både på kort sigt, men også i længden
vil sikre M/S Museet for Søfart en plads blandt de
allerbedste søfartsmuseer i verden.

at gentænke hele undervisningsområdet og udvikle
nye, legende undervisningsforløb, der giver børn fra
daginstitutioner til ungdomsuddannelser mulighed for
et autentisk indblik i søfartens fantastiske verden.

Enestående kinesisk kunst, der dokumenterer
Danmarks stærke internationale position som handelsmagt i 1700-tallet, sammen med modellen af en helt
nybygget bulk carrier, er nogle af de store erhvervelser,
som museet takket være fondsdonationer har føjet til
samlingen i 2016. Samarbejde med Maritiem Museum
i Rotterdam og Sjöhistoriska Museet i Stockholm har
bragt udstillingen Sex & the Sea af kunstnerparret
Saskia Boddeke og Peter Greenaway til Danmark.
Og forskningssamarbejde med University of Canton
og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS sikrer,
at museet bidrager til den nyeste forskning inden
for handel, søfart og netværksanalyse. Samtidig har
M/S Undervisning – museets skoletjeneste – formået

Vigtigst er det dog, at vores mere end 100.000
gæster også oplever M/S Museet for Søfart som et
museum af meget høj kvalitet. Dette blev bekræftet
af en publikumsundersøgelse gennemført i sommeren
2016, hvor hele 89 % af vores gæster svarede, at de
i høj grad eller meget høj grad vil anbefale museet til andre.

Det stærke fokus på kvalitet er blevet bemærket.
I efteråret 2016 gennemgik museet Slots- og Kultur
styrelsens omfattende kvalitetsvurdering som konkluderede, at M/S Museet for Søfarts opgavevaretagelse er
meget tilfredsstillende.

De kommende år vil vi have fokus på at udvikle
museet i samspil med vores omgivelser, både lokalt,
nationalt og internationalt. For når verden forandrer
sig, forandrer M/S Museet for Søfart sig også.
Ulla Tofte, direktør
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Tak
M/S Museet for Søfarts
gode resultater er kun mulige
med støtte fra fonde og
samarbejdspartnere.
Derfor vil museet gerne sende en
stor tak til de fonde, der har støttet
museets arbejde i 2016:
-- A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal

Offentlige bevillinger
-- Slots- og Kulturstyrelsen
-- Helsingør Kommune
Sponsorer
-- Muubs
-- GOBO & Highlights A/S
-- Iscenesætteren ApS

-- Augustinus Fonden
-- Brebøl Fonden
-- Carlsen-Langes Legatstiftelse
-- Danmarks Rederiforening
-- Den Danske Maritime Fond
-- D/S Norden//D/S Orients Fond
-- Johanne og Aage Louis
Hansens Fond
-- Maritim Museum Fond
-- M/S Museet for Søfarts Venner
-- Torm Fonden
-- Varelotteriet
-- ØK-fonden
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Foto: Ole Thomsen

-- Foreningen til Søfartens Fremme
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Søfolk har
også følelser

Sideløbende med arbejdet på udstillingen Sex & the
Sea gennemførte museets forskningsenhed et større
indsamlings-, dokumentations- og forsknings
projekt, der ud fra et dansk perspektiv udforskede
myten om sømanden med en pige i hver havn. Fra
det omfattende dokumentationsprojekt udsprang
også audiowalken Jeg har aldrig fortalt det til nogen,
der blev til i et samarbejde med radioproducenten
Pejk Malinovski og lanceredes samtidig med bogen.
Både udstilling og bog fik rig omtale og flotte an
meldelser i medierne.

”Sex & the Sea i Helsingør
er et stærkt vellykket
portræt af den vigtigste
kraft i alt liv”
Berlingske Tidende

Fotos: Maria Dønvang, Anneli Karlsson SSM & Saskia Boddeke

I 2016 satte M/S Museet for Søfart fokus på et tema
omgærdet af mange myter – sømænd og sex. Et omfattende forsknings- og formidlingsprojekt, der
var støttet af D/S Orients Fond, indledtes den
8. september med åbningen af museets hidtil største
særudstilling, Sex & the Sea – et poetisk og sanseligt
univers fyldt med lyst, længsler og drømme. I en stor
kunstnerisk filminstallation satte sømænd ord på den
frihed, de oplever og udlever – også seksuelt. Omkring
filmen kunne man gå på opdagelse i erotiske souvenirs, kufferter med hemmelige fortællinger, havfruer,
potensfremkaldende fluer, barmfagre galionsfigurer
og erotiske kokosnødder hjembragt af sømænd.
Udstillingen Sex & the Sea, der kan opleves frem til
31. august 2017, blev til i et tæt samarbejde med
den engelske filminstruktør Peter Greenaway og den
hollandske installationskunstner Saskia Boddeke
samt søstermuseerne Maritiem Museum Rotterdam
og Sjöhistoriska Museet i Stockholm.
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Hvad er et
søfartsmuseum
uden skibe?
Undervisning

M/S Undervisning går om bord på S/S BJØRN

Sideløbende udviklede M/S Undervisning et dampteoretisk og kulturhistorisk undervisningsforløb til
de maritime uddannelser. Også her foregår undervisningen om bord på S/S BJØRN, og de studerende
undervises både i teorien bag dampteknologi og
i dampmaskinens betydning for søfarten. Partner
skabet og samarbejdet med veteranskibsklubben
S/S BJØRN fortsætter i 2017.

Undervisningsforløb

M/S Museet for Søfart har siden 2013 arbejdet med
udviklingen af en undervisningsafdeling – takket
være et meget generøst tilskud fra Den Danske
Maritime Fond. Resultatet er, at vi i dag har et meget
bredt udbud af undervisningsforløb, som vi oplever
en stærk efterspørgsel på. Alle undervisningstilbud
udvikles i tæt dialog med aftagerne og tilpasses
løbende efter undervisningsministeriets lærerplaner
og den praktik, som lærerne oplever i det daglige.
Med støtte fra Helsingør Kommune kan dette arbejde
videreføres i 2017.
De nye og stærkere undervis
ningstilbud har også resulteret i,
at endnu flere skoler har besøgt
museet i 2016.

2014

2015

2016

Børn og unge u. 18 år i undervisningsforløb

2.700

3.234

3.900

Undervisningsforløb

101

147

156

Daginstitutioner

10

34

5

Skolebesøg på egen hånd

42

270

123

Børneklub/familieomvisninger

31

29

112
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Fotos: Maria Dønvang

I 2016 kunne M/S Museet for Søfart for første gang
tilbyde undervisning om bord på et fuldt sødygtigt
skib – den gamle dampdrevne isbryder S/S BJØRN
i Helsingør Havn. Takket være en bevilling fra
Helsingør Kommune og et tæt samarbejde med
Veteranskibs-klubben S/S BJØRN kan 5. klasser
nu opleve Livet på et dampskib anno 1930 – et to
timer langt dramatiseret undervisningsforløb, hvor
elever, skolelærere og museumsundervisere med
historiske dragter og via et rollespil leger sig ind
i historien. Undervisningsforløbet var lige fra starten
en stor succes og flere står allerede på venteliste til
nye forløb i 2017.
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Når interesse
& erfaringer kommer
mange til gode

“Skibet gaar under”
& søkort fra
Dansk Vestindien

Frivillige på M/S Museet for Søfart

Tilgængeliggørelse af museets samling

En af museets vigtigste ressourcer er vores mange
dedikerede frivillige. I publikumsområderne sørger
museets store gruppe af frivillige museumsværter
for, at museets besøgende bliver taget godt imod og
får den bedst mulige oplevelse, når de bevæger sig
rundt i museet. I museets videnscenter arbejder en
anden frivilliggruppe med at scanne, dokumentere
og registrere billeder og arkivalier og gør dermed en
uvurderlig indsats for, at museet kan indfri sine mål om
at åbne samlingerne op for et størst muligt publikum.
Videnscentergruppen involveres også i skiftende
forsknings- og formidlingsprojekter og spillede bl.a.

en central rolle i den systematiske gennemgang af
museets erindringsarkiv i forbindelse med projektet
Sex & the Sea.

Et eksempel på en genstand, som museet fik i 2016
er “Skibet gaar under” – en anskuelsesmodel af et
sejlskib, der synker, og en sømand, der bliver reddet. Modellen stammer fra det nu nedlagte Dansk
Skolemuseum og dens ophavsmand hed Gottlieb
Christensen og var leder af Gammelholm Forbe
redelsesskole i København. Christensen byggede
mange modeller. Han troede på anskuelse, samtale
og praktiske øvelser i undervisningen. Det nød bl.a.
en ung Niels Bohr godt af.

Museet nyder også godt af flere andre frivillige, der
bl.a. restaurerer skibsmodeller, går til hånde i udstil
lingerne og står til rådighed til foto- og videoopgaver.
Mange af vores frivillige har en fortid inden for
søfart, og deres maritime indsigt og erfaring udgør
en værdifuld vidensressource for både medarbejdere
og besøgende på museet.

Vi har valgt ikke at registrere modellen som en
museumsgenstand, da dette ville betyde, at den
skulle bag glas og beskyttes mod berøring. Ånden
i modellen er, at børn skal have lov til at mærke skibet
og redde sømanden i redningsstolen. En scene som
børn på sejlskibstidens danske kyster kunne opleve
med egne øjne og i blodig, havsaltet alvor.

Frivillige

-- Anemone Fenja Søgaard
-- Anette Bogstad
-- Bente Marker
-- Bent Grundtvig Jensen
-- 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
-- Jørn Engelbrecht Wolf
-- Jørgen Marcussen
-- Karsten Fuglsig Mogensen
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-- Kim Christian Dragstrup
-- Lennart Sjöborg
-- Linnea Ferm
-- Lisbeth Busch-Madsen
-- Lise Friis
-- Maja Toftum
-- Merete Berthel-Berthelsen
-- Merete Marcussen
-- 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

Museets frivillige modelbyggere har restaureret
modellen, så nutidens børn kan redde sømanden
ligesom Niels Bohr og hans kammerater gjorde for
mere end 100 år siden. Dengang modellen var en
samtidsskildring.

Foto: Ignacio Pena

Tak til alle de museets frivillige, der med deres fag
lighed, mod og engagement, skaber et søfartsmuseum
i verdensklasse:

M/S Museet for Søfarts samling består både af fysiske
genstande og breve, beretninger og lydoptagelser
fra søfolk – alle værdifulde bidrag til forståelsen
af søfartens verden. Men de kræver også plads,
registrering og konservering. Derfor overvejer vi
altid grundigt fordele og ulemper, før vi starter en
indsamling eller accepterer et af de mange tilbud om
donationer, som vi heldigvis får hvert år.
Genstande kan inden for museets ramme bruges på
forskellige måder. De kan blive egentlige museums
genstande, og i princippet, blive bevaret til evig tid,
men de kan også indgå i undervisningssamlinger til
brug for fx skolebørn og besøgende. I hænderne på
nysgerrige og entusiastiske børn holder genstandene
ikke evigt, men de sætter alligevel spor. Spor, der kan
leve gennem kommende generationer.

Mens nogle genstande således gøres tilgængelige
ved at placere dem i fleksible, bevaringsmæssige
kategorier, letter vi også adgangen til andre samlinger.
Med støtte fra Varelotteriet har vi i 2016 scannet mere
end 400 af museets historiske sø- og landkort, heriblandt en stor samling søkort fra Dansk Vestindien.
Alle de digitaliserede søkort er nu tilgængelige on-line
og kan således studeres uanset hvor i verden man
befinder sig. Vi fortsætter arbejdet med at digitali
sere museets store kort- og billedsamling i 2017 og
glæder os over alle dem, der søger i søfartshistorien
på museets hjemmeside.
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Nem adgang for
alle til vores fantastiske
billeder & bøger
Digitalisering gør det muligt at
få søfartshistorien ud til mange flere

”M/S Museet for Søfart har
erhvervet et unikt kinesisk maleri,
der bringer os tilbage til 1783.
Midt i en dansk-kinesisk tehandel”
Flensborg Avis

37.000 billeder fra museets store samling kan nu
ses overalt i verden. Takket være en løbende indsats
fra museets mange frivillige er en meget stor del af
vores billedsamling nu digitaliseret. Alene i 2016
blev mere end 1500 nye søfartshistoriske fotos digi
taliseret og kan downloades helt gratis fra museets
hjemmeside. Det benytter rigtig mange sig af, og
billederne bruges også i professionel sammenhæng
i bøger, aviser, film og tv.
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Den 1. februar 2016 begyndte museets bibliotek at
have udlån via de danske folkebiblioteker, så der nu
kan lånes biblioteksmateriale både i museets fysiske
bibliotek og via bibliotek.dk. Tilgængeliggørelsen har
været en stor succes og vidner om en stor interesse
for søfart. Således lånte vi næsten 500 bøger ud
i 2016 og har samarbejde med mere end 100 folkebiblioteker i hele landet. Det er både håndbøger og
søfartshistoriske bøger, der efterspørges – den mest
lånte bog i 2016 var Radiostationer i skibe: Håndbog og
ellers var emner som krig, Dansk Vestindien, pirater,
færger og navigation også i høj kurs.
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Et fascinerende indblik
i sømandens liv & vilkår
gennem historien
Forskning
Sømænd & sex
I forbindelse med udstillingsprojektet Sex & the Sea
gennemførte museet et forskningsprojekt, der så
nærmere på myten om den seksuelt frigjorte, virile
og fandenivoldske sømand. Sømanden med en pige
i hver havn og en libido på størrelse med verdenshavet.
I samme undersøgelse forsøgte vi at sætte fokus på
homoseksuelle og kvinders vilkår inden for søfartens
ekstremt maskuline og mandsdominerede univers.

Købmænd & kinahandel
Forskningsprojektet gav et fascinerende og ander
ledes indblik i sømandens liv og vilkår gennem
historien, og vi kunne bekræfte at fortællingen om
den seksuelt frigjorte sømand er lige så gammel som
vores fælles erindring, og at karakteren ikke kun
lever videre i sømandens selvbevidsthed, men også
i vores fælles historie og kultur. Resultatet af det
samlede forskningsprojekt er præsenteret i bogen
Lyst og længsel – myter afsavn og erotik i sømandens verden,
der udkom 1. februar 2017.

Museumsinspektør Benjamin Asmussen har i 2016
fortsat sit arbejde på et ph.d. projekt om samhandlen
mellem Danmark og Kina i 1700-tallet, med særlig
fokus på de personlige netværk mellem købmænd
redere og søfolk, der var engageret i denne samhandel. Projektet forventes afsluttet i 2018, og vil
kaste nyt lys over netværksdannelsens betydning
for global handel.

”At være sejlskibssømand var aldrig
let eller ligetil. Han levede jo uden for
samfundet […]. Men han havde, som de
andre, fået naturens gaver eller snarere dens
stærke krav om slægtens forplantning, en
drift […] som forøges til en plage, hvis den
ikke tilfredsstilles. Og hvad enten han boede
alene på en øde ø eller fór med sejlskibe på
de lange rejser, var han afskåret fra at leve
et naturligt liv.”
Citat fra sømanden Ejnar Juel-Hansens
erindringer om sejlskibstiden i 1890’erne.

Illustration af Simon Bang i
antologien Lyst & Længsel
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Flere internationale
kulturturister besøger
M/S Museet for Søfart
Kommunikation & presse

Og flere internationale kulturturister vælger at lægge
vejen forbi museet. I 2014 udgjorde de 16 %, i 2016
steg tallet til 28 %.
I tråd med M/S Museet for Søfarts strategi brander
vi os som et museum for folk, der ikke interesserer
sig for søfart – endnu. Wallpaper City Guide har
beskrevet museet således: “Even for those with no interest
in Denmark’s six centuries of maritime history, this is a fine
building worth a visit in its own right.”
Vi arbejder målrettet på samarbejdsrelationer til
nationale og internationale aktører og på synlighed
i medie- og bybilledet. I 2016 bl.a. med en succesfuld
social media kampagne om museet og Helsingør
målrettet et engelsk publikum.
En proaktiv presseindsats er essentiel. I 2016 havde
museet besøg af bl.a. The Guardian, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Huffington Post, Conde Nast
India, Bristol Post, METRO UK samt 40 danske og
svenske Instagrammers. Og på Trip Advisor rater
gæsterne os højt; “The Maritime Museum of Denmark is
one of the best, most modern, innovative, interactive museums
that I’ve ever been to,” skriver en gæst fra Zürich.

Nationalt har vi fået bred eksponering ifm. bl.a.
særudstillinger, nyerhvervelser og aktiviteter. Det
har resulteret i det største antal artikler om museet
– online og på print – siden museet åbnede i dokken.
Digitalt udvikler museet sig til stadighed. I 2016 med
et nyt, mobiloptimeret website, som er blevet godt
modtaget af brugere og fagfolk – og nomineret til
web- og designpriser.

”Elsinore’s new crowning
jewel is its spectacular
M/S Maritime Museum”
Bristol Post

På Facebook kommunikerer vi til 6.060 følgere
(en stigning fra 5.400 følgere ved udgangen af 2015)
og på Instagram til 2.016 følgere (en stigning fra
1.000 ved udgangen af 2015).
I de kommende år arbejder vi målrettet på at styrke
profileringen af museet over for turister, medier samt
nationale og internationale aktører.

Andelen af internationale
turister i fremgang
16 %

2014

28 %

Foto: Rasmus HJortshøj

“Just a 40-minute journey on one of the trains from the airport
brings you straight into the richly ornamented Elsinore Station.”
Citatet er fra Bristol Post og er ét af resultaterne
fra en målrettet indsats for at promovere Helsingør
– og M/S Museet for Søfart – som en overkommelig
smuttur for internationale kulturturister i København.

2016

Butik, café & konference
Rigtig mange gæster benytter museets smukke café
i forbindelse med besøget. Cafeen har i 2016 haft
fokus på at finde endnu flere lokale leverandører af
mad og drikke og dermed bidrage til fortsat udvikling
i lokalområdet.
Ud over cafeens mange gæster har også mode
firmaer, stylister og fotografer fået øjnene op for den
unikke blanding af kulturarv og arkitektur i cafeen
og dokken, der flittigt bruges til modeoptagelse og
indretningsreportager.
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Butik og foyer er en velfungerende og integreret del
af museet og mange af museets gæster bemærker
det høje serviceniveau, som personalet i foyeren
yder – ikke mindst når det gælder hjælp til dårligt
gående eller til at finde vej videre til nærområdets
mange kulturinstitutioner og butikker.
Museets smukke rum bruges også til konferencer,
møder og fester. I 2016 lagde vi således hus til både
investormøder i finanssektoren, bestyrelsesmøder for
shippingvirksomheder, VIP-middag for internationale
kunstmæcener, bryllup og runde fødselsdage.
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Arrangementer for
både søfartsnørden,
den kulturinteresserede
& børnefamilien

Besøgende

Arrangementer

I 2016 præsenterede M/S Museet for Søfart for
første gang en trykt arrangementskalender med
en lang række arrangementer fra september til
december 2016. Arrangementerne spændte bredt
– fra sømandsfortællinger med Ib Michael til besøg
hos skibsdesignerne Knud E. Hansen og faste pensionistrundvisninger, Øl & Quiz i M/S Café og familie
rundvisninger og workshops i skoleferierne.
Arrangementerne målrettes nogle af museets mange
forskellige målgrupper: De søfartsinteresserede, den
bredt kulturinteresserede og børnefamilierne. Og
i flere af arrangementerne tænkes der i bruger

Antal besøgende

inddragelse. Det gælder bl.a., når vi laver tatoverings
workshop for børn eller afholder Øl & Quiz i caféen
med museumsinspektør Thorbjørn Thaarup som
quizmaster og over 40 entusiastiske quizdeltagere.
En ny tradition er født.

M/S Museet for Søfart har nået sit ambitiøse mål om 100.000 besøgende i 2016.
Samtidig har vi fastholdt andelen af børn, der besøger museet.

Samtidig med det omfattende arrangementsprogram
lancerede vi to nye museumsklubber: M/S Klub og
M/S Klub+ til henholdsvis den almindeligt interes
serede gæst og til den særligt søfartsinteresserede.
Med de to nye klubber skal vi styrke båndet til vores
trofaste gæster og gøre dem til ambassadører for
M/S Museet for Søfart.

År

Antal besøgende

Heraf børn

2014

154.790

16 %

2015

135.065

21 %

2016

102.537

21 %

Brugerundersøgelse
I hvor høj grad vil du anbefale museets udstillinger til dine venner og/eller familie?
(Egen brugerundersøgelse gennemført juli 2016 med 298 respondenter.)

80 %

I høj grad

17 %

I nogen grad

2%

Jeg vil ikke anbefale museet

1%

Foto: Iwan Baan

I mindre grad
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Klub+ & 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 fra hele landet, der ønsker at
bakke op om museet og har interesse for søfartens
kultur og historie. 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.
Endvidere udgiver venneforeningen museets årsbog.
Alle medlemmer af Klub+, der nu inkluderer tidligere
abonnenter af Maritim Kontakt, modtager årbogen
gratis med posten.

Klub+ og Venneselskabets medlemmer har i 2016
haft adgang til mere end 12 gratis arrangementer
på M/S Museet for Søfart samt en ekskursion ud af
huset til bådbyggere Knud E. Hansen.
Venneselskabet ledes af en bestyrelse, der i 2016
udgjordes af:
-- Peder Ellegaard, formand
-- Steffen Agger
-- Michael Clausen
-- Finn Wiberg-Jørgensen
-- Steen Sabinsky
-- Anne Mentz
-- Ulla Tofte

Et samfundsansvar

Men disse fordele forpligter os til at hjælpe andre,
der har svært ved at blive en del af samfundet eller
af arbejdsmarkedet. Og til lokal vækst og udvikling
i lokalområdet. M/S Museet for Søfart vil gerne
være en generøs virksomhed, der kendetegnes ved
rummelighed og inklusion og ved at turde række ud
til dem, der har behov for en ekstra hånd.
Vi er derfor stolte over, at museet i 2016 blev nomi
neret til Helsingør Kommunes Sociale Beskæftig
elsespris for vores indsats med at hjælpe udsatte unge

22

ind på arbejdsmarkedet. Men vi er endnu mere stolte
over de unge, der er gået i gang med en uddannelse
eller har fået job efter at have været i praktik hos os.
I samarbejde med det lokale jobcenter har vi også
bidraget til at nytilkomne flygtninge har fået mulighed
for at opleve en dansk arbejdsplads og har arbejdet
tæt sammen med museets øvrige medarbejdere
i driftsafdelingen.
Sammen med pædagoguddannelsen på UCC Nord
sjælland gennemførte vi et længere forløb, hvor
mennesker med store funktionsnedsættelser, der sad
i kørestol, fik omvisninger på museet – målrettet
deres behov. Omvisningerne var en stor succes og
en berigelse for begge parter.

Foto: Maria Dønvang

M/S Museet for Søfart repræsenterer en privilegeret
del af Danmark. Stor opmærksomhed om søfarts
historien, fantastisk arkitektur, højt kvalificerede
medarbejdere og generøse fonde gør det muligt at
drive kulturinstitution på internationalt niveau.
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Tak

Virksomhedsoplysninger 2016

Private bidragydere
Anne Jørgensen			
Anne-Jette Rasmussen			
Anpartsselskabet af 1999 c/o Simon Bang
ArtCons			
Asger Nielsen			
Backe Vin Gave			
Birkerød El-Teknik			
Blomsterforretningen Michael Find		
Bogforlaget Frydenlund A/S			
Broste Copenhagen			
Bureaugraphics, Katrine Rosenborg		
C. Møllmann & Co A/S			
Christian Aggergaard			
Cool Gray A/S		
Cordura A/S		
Creativ Company		
DanContainer A/S		
Danish Art Transport A/S
Danmarks Skibskredit A/S
Dansk Sprinklerteknik A/S			
DP Danmark		
Engelbrecht Contruction A/S		
Fadølsforsyningen Nordsjælland
Fonden LO-skolen			
Fr. Møller		
Franck & Fischer ApS
Fredensborg VVS Teknik A/S		
Gilleleje Havns Bageri ApS
Glarmesterfirmaet J. Jensen & Søn A/S
Grøn Vækst		
Gundsø Smede og Maskinværksted
Hans Chr. Tofte		
Hansens Flødeis ApS
Heidi Petersen		
Helbo Hansen			
Helsingør Kommune
Helsingør Turisttrafik & Rejsebureau A/S
Henriette Gavnholdt Jakobsen
Ilse Jacobsen/ IJH A/S			
Ilsted Tryk ApS		
Inge Binder			
Iscenesætteren ApS
J.K.J. Brolægning A/S
Jens Fage Pedersen		
Jeppe Bjørn		
Jørn Bent Jensen		
Kristina Dudley		
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Kursuslex v/ Christian Guldager
Kølegruppen Øst ApS
Langhoff Promotion A/S
Lomax A/S 		
Mads Nørgaard Copenhagen A/S		
Mai Maria Beck		
Malerfirmaet Henrik Lund ApS
Marianne Rolander
Marie Ørstedholm		
Morten Jacobsen skibsmægler kon.
Morten Tinning		
Nature Planet ApS			
Nielsen & Kromann A/S
Nofoprint A/S		
Nokas Værdihåndtering A/S
Nordal A/S		
Nordsjællands Serviceudlejning – ALTiFEST A/S
Ole Bang			
One Pint A/S 		
Partybutikken ApS		
Per Kristian Madsen Nationalmuseet
PrebenLunde.DK		
Rains ApS		
ReindexKnowledge ApS
Renell A/S			
Royal Arctic Line A/S
Sofier A/S		
Steen Jørgensen		
Strandingsmuseum St. George
Svendsen Gulvservice ApS
Sæbe Compagniet			
T. Thaarup		
Visit Nordsjælland		
Wia Media		
Windum Hillerød Møbeltransport A/S

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
-- Advokat Ole Bang
-- Direktør Frederik Preisler
-- Skibsreder Bjørn Clausen
-- Direktør Per Kristian Madsen
-- Vice President Dorthe W.Barsøe
-- Medarbejderrepræsentant fra
M/S Museet for Søfart Cristel Mydske
Repræsentantskabet
for M/S Museet for Søfart
-- 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, Venneselskabet
-- Erik Østergaard, Dansk Erhverv samt
Bilfærgernes Rederiforening
-- Erik Andreassen, Sammenslutningen af
ledere ved de af Søfartsstyrelsen godkendte
uddannelsesinstitutioner

Revision
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Tak til Gorrissen Federspiel som vederlagsfrit har
stillet dirigent til rådighed for museets repræsentant
skabsmøde.
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Årsresultat 2016
2016

2015

Tilskud fra staten

7.298.008

7.366.466

Tilskud fra Helsingør Kommune

1.000.000

1.000.000

Entréindtægter

7.267.434

9.065.806

Butik, cafe og konference mv.

5.460.492

6.718.209

Tilskud fra fonde og puljer samt donationer

10.004.911

8.599.683

Renter og øvrige indtægter

69.299

41.443

Indtægter i alt

31.100.144

32.791.607

Udgifter

2016

2015

Personale

12.479.290

12.793.677

Driftsudgifter

2.931.092

3.045.239

Samlingernes bevaring og forvaltning

318.412

751.348

Udstillinger

3.256.917

3.868.555

Formidling og kommunikation

1.582.991

663.993

Butik, cafe og konference mv

3.385.873

4.647.130

Administration

1.370.104

1.302.546

Husleje

4.918.294

5.231.088

Hensættelser

486.435

171.011

Udgifter i alt

30.729.408

32.474.587

370.736

317.020

Årets resultat og overskud
Årets overskud udgør kr. 370.736. I forhold til 2015
har især mindre indtægter fra entre og fra kommercielle områder haft indflydelse på indtægterne. Til
gengæld har omkostninger til personale og drift haft
gavnlig indvirkning på resultatet, ligesom husleje og
driftsomkostninger har haft korrektioner for moms
fra både tidligere år samt ved tilbagebetalinger fra
kompensationsmoms.
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Tallene for 2015 er korrigeret i forhold til sidste års
årsberetning. Der er tale om klassifikationsændringer,
som især vedrører nettoomsætning på kommercielle
afdelinger, der nu er indregnet som bruttotal, samt
flytning af udstillingsteknik fra driftsudgifter til
udstillingsudgifter.				

Foto: Iwan Baan

Indtægter

27

Foto: Maria Dønvang

