Årsberetning 2018

Bestyrelsens forord

Ledelsens beretning

Et museum for
fremtidens søfartsnation

”Ungerne hyler,
når de skal hjem!”

M/S Museet for Søfart har i mere end
100 år forsket i og formidlet Danmarks
søfartshistorie. Først som Handels- og
Søfartsmuseet på Kronborg og siden
2013 i den gamle tørdok på havnen
i Helsingør. Som Danmarks nationale
søfartsmuseum skal vi tage vare om
den maritime kulturarv og vores fælles
historie. Men det er i ligeså høj grad
museets opgave at bidrage til at sikre,
at Danmark også i fremtiden er en stor
søfartsnation.

2018 blev året hvor M/S Museet for
Søfart for alvor blev et sted for flere
generationer.

I april 2018 indviede Hans Kongelige
Højhed Kronprinsen udstillingen
THE MAGIC BOX om nutidens og
fremtidens søfart. THE MAGIC BOX
sætter den moderne forbruger i
centrum som den egentlige drivkraft
bag udviklingen af maritim teknologi,
og opfordrer museumsgæsterne til at
overveje, hvilken betydning valg af varer
og transportformer har i forhold til fx
klimaet. THE MAGIC BOX er således
et udstillingsvindue for hele branchen
og en mulighed for at vise, hvordan
fremtidens skibe og nye energiformer
yder et væsentligt bidrag til den grønne
omstilling.

Den varme sommer betød, at færre gæster
end normalt besøgte museet i højsæsonen,
i alt 90.208 i 2018. Til gengæld kommer
museets gæster i dag fra hele verden,
ofte fordi det er ’anbefalet af venner
og bekendte’, og Danmarks status som
søfartsnation har stor betydning for den
internationale interesse for museet.

Det er velkendt, at museer oftest
besøges af den lidt ældre generation,
der har god tid og som i forvejen har stor
viden om historie og kultur. Og Museet for
Søfart nyder godt af de mange ældre og
engagerede gæster.

Men hvis Danmark fortsat skal være én af
verdens førende søfartsnationer, kræver
det blandt andet, at søfarten også er
relevant for børn og unge. Med indvielsen
af DRØMMESKIBET i efteråret blev dørene
åbnet til et stort maritimt univers, hvor
børn helt ned til vuggestuealderen kan
møde søfarten gennem leg, bevægelse,
sprog og kreativitet. Samtidig benytter
rekordmange elever fra folkeskoler
og gymnasier sig af museets stærke,
anderledes undervisningstilbud og bidrager
sammen med et tæt samarbejde med
maritime erhvervsuddannelser til, at sikre,
at Danmark også i fremtiden er en stor
søfartsnation.

Imidlertid har vi en klar vision om, at
’være et museum for alle dem, der ikke
interesserer sig for søfart – endnu’ og
dermed også et sted for børn og unge,
der ikke har fået søfarten ind med
modermælken.
2018 blev året, hvor denne mission er
lykkedes. Åbningen af DRØMMESKIBET,
hvor børn må lege vildt og bruge deres
fantasi, og udstillingen THE MAGIC BOX
med interaktive spil og cool industriel
scenografi, tiltrækker nu store grupper
børn, unge og familier til museet. Og gør
dermed op med myten om at museer
er støvede og kedelige. I stedet er M/S
Museet for Søfart blevet et sted, hvor
børn hyler i protest, når de skal hjem…

Erik Østergaard, bestyrelsesformand

Allerbedst er det dog, når ’de gamle’ –
den pensionerede sømand eller bare
den vidende morfar, tager børnebørnene
med på museet. For det er netop ham
og hans viden og livserfaringer, der
giver næste generation en helt særlig
og uforglemmelig oplevelse. Det samme
gælder museets frivillige museumsværter,
som byder vores gæster velkommen og
øser af deres personlige erfaringer fra
søfartens verden.

Tak
M/S Museet for Søfart vil gerne takke
alle de fonde, virksomheder og private
bidragydere, der i 2018 har ydet
økonomisk støtte til museets virke. De
mange generøse bidrag har gjort det
muligt at udvikle og styrke museet.

”Jeg kommer tit med vores børn,
og vi elsker at lege i Drømmeskibet og
bygge vores egne drømmeskibe.
Vi kan få timevis til at gå her
og hygger os altid”

Det vrimlede med glade børn og
voksne, da kulturminister Mette Bock
den 30. september 2018 klippede
snoren over til DRØMMESKIBET,
M/S Museet for Søfarts 400m2 store
nye legeunivers. DRØMMESKIBET er
for børn i alderen 3-10 år og deres
voksne og udgør en unik ramme for at
generationerne sammen kan udforske
søfartshistorien gennem leg, bevægelse,
kreativitet og historiefortælling. Siden
åbningen har tusindvis af familier
besøgt DRØMMESKIBET, hvor de har
klædt sig ud som sømænd, sunget
sømandskaraoke, leget sig igennem
motorskibet, lavet seje ting af reb og sejl
og bygget en efterhånden kæmpestor
flåde af flotte drømmeskibe
i sømandsværkstedet.

• Lauritzen Fonden
• Maritim Museums Fond
• Nordea-fonden

Vi har som museum en forpligtigelse til
at sikre, at historien vedbliver at være
relevant for kommende generationer.
Derfor er det dejligt at opleve at ikke
bare M/S Museet for Søfart men museer
generelt, ifølge en ny undersøgelse fra
Mandag Morgen, er dét kulturtilbud, som
flest danskere bakker op om.

• Orients Fond
• Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond
•
•
•

Den store opbakning fra børn, unge
og deres forældre og bedsteforældre
forpligter. Derfor vil vi i de kommende
år have endnu mere fokus på at være et
sted, hvor flere generationer mødes og
får nye, fælles oplevelser – et sted som
danner ramme om dannelse, oplevelser og
fællesskab.

•
•
•
•
•
•
•

– Shipping, shopping
og den globale forbruger

– et nyt samarbejde
på tværs i havnen

DRØMMESKIBET er designet af
designstudiet Proudlypresent og er
udviklet af M/S Museet for Søfart i
samarbejde med Legeskibet v. Gerlev
Idrætshøjskole, CISC (Center for forskning
i Idræt, Sundhed og Civilsamfund) og
Sejlmager Hansens Eftf. Ved Helle Barner.

”Vi retter blikket mod os selv. Det er
sådan set os som forbrugere, som
driver det her, uanset om det er tøj,
laptops, bananer, eller hvad det nu
måtte være”
Museumsinspektør Morten Tinning om
THE MAGIC BOX i Jyllands Posten

DRØMMESKIBET er støttet af
Nordea-fonden og Lauritzen Fonden.

Hvor lokal eller global er du? Det er
et af de spørgsmål, der bliver stillet i
udstillingen ’THE MAGIC BOX – shipping,
shopping og den globale forbruger.’

”Det er, som om Hal 16 har forløst
nogle ting i havnen i Helsingør, som
har været der hele tiden, men som nu
får lov at leve og blomstre. Vi surfer
på historien, der i Helsingør er skabt
af nogle andre end os. Der er ganske
få steder i verden med så meget
potentiale som i Helsingør Havn.”
Nicolai Juel Vædele, Formand for Hal 16.
Helsingør Dagblad 14. juli 2018.

Den 600 m2 store udstilling, der blev åbnet
af Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
den 25. april, stiller skarpt på moderne
søfart og os alle som forbrugere
gennem interaktive spil, installationer og
genstande.
THE MAGIC BOX blev støttet af
Den Danske Maritime Fond
og D/S NORDEN // D/S Orients Fond.

En af M/S Museet for Søfarts store nye
satsninger er projektet Historisk Havn
Helsingør.

””International søfart, det er ikke
noget for mig…”, men du tager fejl.
Søfart kommer os alle sammen ved,
og det påvirker os alle sammen”

Lærer fra Tibberupskole, 6. klasse.

45.000

Shopping i en
20 fods container
Rekordår for M/S Undervisning

Målet er en levende historisk havn, der
både fungerer som samlingspunkt for den
maritime kulturarv og som en åben port til
det øvrige maritime Danmark.
I foråret blev Fyrskib XVII bugseret til
Helsingør, hvor det skal være et fyrtårn
for maritim formidling på havnen. Her blev
et frivilligt laug hurtigt stablet på benene
for at tage hånd om det 124 år gamle
skib, som allerede nu summer af liv.

digitaliserede fotos til download

Cool konserves
& maritimt design

med praktiske sømandsopgaver i
udstillingerne og i andre maritime miljøer,
fx på veterandampskibet SS BJØRN. Den
unikke undervisningsform, der samtidig
understøtter skolernes læreplaner, er
grunden til at mange skoler kommer igen,
og at antallet af bookede forløb stiger.

Knap 300 brugere lånte i 2018 bøger
gennem museet – det højeste antal
nogensinde. Og museet fortsatte
arbejdet med at digitalisere fotos.
45.000 fotos kan nu downloades
gratis via museets website.

•

2018 blev et rekordår for undervisningen
på M/S Museet for Søfart med hele
222 forløb. Museet tilbyder i dag
otte forskellige undervisningsforløb,
der alle har det til fælles, at eleverne
spiller en aktiv rolle undervejs i hele
forløbet. De får bl.a. lov at prøve kræfter

I 2018 blev forløbet ’Boxen, der ændrede
verden’ introduceret til 7.-9. klassetrin og
gymnasieklasser. Forløbet, der er udviklet
til udstillingen ’THE MAGIC BOX,’ foregår
bl.a. i en rigtig 20 fods container indrettet
som et supermarked, hvor eleverne
shopper varer fragtet med containerskibe
fra fjerne egne af verden.

Det højeste antal brugere 		
nogensinde.

•

45.000 digitaliserede fotos –
5.000 nye i 2018.

•

•
Undervisningsforløb
2015
Børn og unge under 18 år i undervisningsforløb
Undervisningsforløb
Daginstitutioner
Skolebesøg på egen hånd

2016

2017

Brugerne lånte især museets
årbøger og opslagsværker.
Emner som radiostationer i skibe,
slavehandel, orlogsskibe og
Kinafart var også populære.

Forskning &
udgivelser
Museet stræber efter at skabe bredt
favnende artikler og bøger for den brede
befolkning, såvel som forskningsbaserede
artikler til fagfolk. Forskningen finder
med tiden plads i brede udgivelser og
udstillinger. Museets medarbejdere
skaber desuden historisk og maritimt
indhold til flere dagblade og magasiner.
Bøger
Havnen – hvor verden ender og begynder
Antologi om havnen som sted på tværs
af tid og rum. Red. Thorbjørn Thaarup
med indhold af bl.a. Thorbjørn Thaarup og
Jannik Hartrup

2018

3234

3900

4100

5550

147

156

166

222

34

5

7

9

270

123

220

115

•

Det mest downloadede foto. (155
gange) var Politikens kort over
København 1912.

Endvidere vil vi gerne takke følgende
sponsorer for bidrag til museets
udstillinger:
Brødrene A & O Johansen, Bechs Forlag,
Forlaget Carlsen, Flachs l Gads Forlag,
Gorrissen Federspiel, Krogh Andersen
A/S Skilte og Reklame, LAMBERTH.
Coop Danmark, Smedegaarden A/S,
Vesseltracker.com, APM Terminals,
Danske Maritime, Green Ship of the
Future, Maersk Line, Maersk Tankers
A/S, Maersk Museum, Group History
Documentation, Man Diesel & Turbo,
MDC - Maritime Development Center,
Maritime DTU, NORDEN, Odense
Maritime Technology A/S, ForSea, Sea
Health & Welfare, Søfartsstyrelsen, Tuco
Marine Group ApS.

”Det rygtes i hele miljøet i Danmark.
Helsingør er igen blevet en havn,
vi gerne sejler til.”
Forretningsfører Merete Ettrup
fra Træskibs Sammenslutningen.
Helsingør Dagblad 8. maj 2018.

I pinsen blev Træskibs Sammenslutningens årlige pinsestævne afholdt
i Helsingør under ledelse af M/S Museet
for Søfart i samarbejde med en stor
gruppe frivillige. Omkring 100 gamle
træskibe lagde til kaj og skabte liv og
røre med historisk vingesus for de over
10.000 besøgende på kulturhavnen.
I 2018 blev også Det Maritime Værksted
Hal 16 etableret i de gamle værftshaller
ved siden af museet. Her restaurerer
engagerede frivillige historiske træbåde
og bidrager til at holde de maritime
håndværk i live.
Hal 16 er en vigtig samarbejdspartner i
udviklingen af Historisk Havn Helsingør
og bidrager også i planlægningen og
afviklingen af events og arrangementer
på havneområdet– i 2018 bl.a. med
kapsejladsen ’Øresund på Langs’
i samarbejde med Kjøbenhavnske
Træsejlere.

En bæredygtig menu med en klar maritim
fortælling. I 2018 fik M/S Café nyt
koncept med fiskekonserves af højeste
kvalitet fra Grøndals, hjemmelavet
smørrebrød og grønne retter.

Årsresultat 2018

Ph.d. afhandling:
Benjamin Asmussen: Networks and Faces
between Copenhagen and Canton, 17301840, Copenhagen Business School
2018

I M/S Butik blev museets merchandise
udvidet, og nye brands kom til.
Samarbejde med anerkendte danske og
internationale designere og leverandører
har ført til en række nye unikke M/S
produkter. Flere af dem er designet til at
forlænge museumsoplevelsen – bl.a. et
drømmeskibs-kit, så man kan bygge sit
eget drømmeskib derhjemme.

M/S Museet for Søfart er under protektion
af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.
2018

2017

Tilskud fra staten

7.301.620

7.204.236

Tilskud fra Helsingør Kommune

1.400.000

1.400.000

Entréindtægter

5.743.968

6.492.311

Butik, café og konference

5.875.740

5.787.286

13.126.692

6.395.857

696.694

548.881

34.144.715

27.828.572

Renter og øvrige indtægter
Indtægter i alt
Udgifter

2018

2017

12.933.646

13.390.050

2.870.160

2.631.530

112.507

3.861

Udstillinger

6.062.270

1.946.912

Formidling og kommunikation

1.482.800

731.436

Butik, café og konference

4.004.486

3.283.263

Administration

1.362.787

1.138.012

Husleje

5.288.493

5.092.517

Hensættelser

-

-100.190

Udgifter i alt

34.117.149

28.117.390

Personale
Driftsudgifter
Samlingernes bevaring og forvaltning

Krydstogtkaptajner, koncerter
& kulinariske oplevelser
Arrangementsåret 2018 på M/S
Museet for Søfart bød på en bred vifte
af forskelligartede oplevelser – fra
foredrag om kuriøse søfartsemner,
maritime mønsterbrydere og sataniske
offerkulte til kulinariske oplevelser i M/S
Café og et væld af familieaktiviteter i
DRØMMESKIBET.

Virksomhedsoplysninger 2018

Indtægter

Tilskud fra fonde og puljer samt donationer

”Det føltes helt hverdagsagtigt, at man
skulle ind og handle selv. Det var også
meget sjovt at se, hvor tingene kom fra,
så man kunne se, hvor lidt der egentlig
var lokalt i forhold til, hvad man måske
plejer”
Elev, 7. klasse fra Tibberupskolen,
Espergærde.

Kølegruppen Øst ApS, Lene Niemann,
Lise Friis, Loldrups Forlag, Lulu
Badulla ApS, Marianne Rolander,
Martin Jensen, M.J. Hydraulik ApS,
Morten Salicarth, Nature Planet ApS,
Nielsen & Kromann A/S, Nils Munk,
Nordsjællands Serviceudlejning, O.
Boisen, One Pint A/S, Per Kristian
Madsen, Peter Nymann, Peter Olsen,
Plant2Plast, Plastsnedkeriet Dona, Poul
Erik Jensen, Poul Wilhelmsen, Preben
Jensen, Restaurant Strejf, Sahl ApS,
Simon Bang, Slagter Jensen, Strandby
Net A/S, Subveni Fødevaresikkerhed,
Tina L. Sandholdt, U&S Tinning,
Udviklingsfonden Værftet, Ulla Nielsen
Kyhn

Berlingske Tidende om THE MAGIC BOX

Weekendavisen om THE MAGIC BOX

”Når eleverne glemmer tid
og sted og en beskøjt smager grimt,
så opstår der magi”

BrebølFonden
Carlsbergfondet
Carlsen-Langes 			
Legatstiftelse
Danske Rederier
Farumgaard-Fonden
G.E.C Gads Fond
M/S Museet for Søfarts 		
Venner
Nordisk Kulturfond
Wonderful Copenhagen
Aage V. Jensens Fonde

Historisk Havn

Udstilling

”Man udviser med en dansk
sømands ord ’rettidig omhu’ ved at
tage fat i containertransport som
udstillingsemne…”

3F Sømændene, A. C. PERCH’S
THEHANDELS EFTF, Advokat Bjarne
Winther, Al Verde Natura, Arhoj
ApS, Asger Nilsen, AV-Huset, Bent
Schellerup, Bisgaard & Nielsen,
Bogforlaget Frydenlund, Bovictus, Brian
Krause, Cafe Karisma, Cambiamento,
Centralorganisationen Søfart,Christina
Bruun Olsson, Dancontainer A/S,
Danmarks Tekniske Museum, Dansk
Sprinkler Teknik A/S, Ebbe Højer
Nielsen, Erik Rehfeld, Erik Wilhelmsen,
Flemming Mørkholt, Foliemontage,
Fonden LO skolen, Forlag Den Blå Ugle,
Forlaget Forlæns, FUB ApS, Faaborg
Flytteforretning, Just Justesen, Gadget
Group, Glarmesterfirmaet J. Jensen
& Søn A/S, Gobo & Highlight, Grøn Vækst
A/S, Grønlunds, Gundsø Smede-og
Maskinværsted, H. Helbo Hansen A/S,
Hans Birck, Hans Henrik Fentz, Hans
Henrik Petersen, Hans Otto Holmegaard
Kristensen, Hans Ole Skovsgaard,
Hansens Is, Helsingør Selvstyrehavn,
Helsingør Turisttrafik, Hjemhavn
IVS, Jan Niemann, Japelt, Jens FagePedersen, Jens Jørgen Absalonsen,
JJ-Company aps, J.K.J. Brolægning
A/S, Jørgen Marcussen, Jørgen Stibro
Andersen, Jørgen Wiedermann, Jørgen
Witthøft Rasmussen, Jørn Bent
Jensen, Jørn Vinther Christensen,
Karamel Kompagniet, KG Modeagentur,
Kim Dragstrup, Kirsten Birk, Kirsten
Pontoppidan, Krogh Andersen A/S,

• Kulturministeriet

Helsingør

Nyt maritimt legeunivers

• A.P. Møller og Hustru 		
Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene
Formaal

• Helsingør Kommune

THE MAGIC BOX

DRØMMESKIBET

Gavegivere

• Den Danske
Maritime Fond

Ulla Tofte, Direktør

På Eventyr med

Fonde

I museets auditorium var der helt fyldte
sale til dybdegående foredrag med bl.a.
kaptajn på det historiske skib James
Craig, Hans Adzersen, og verdens første
kvindelige krydstogtskaptajn, Inger Klein
Thorhauge. Tilstrømningen var også stor til
DR børnekoncerten ’De Frygtede Pirater’,
Hemingway-aften i forbindelse med 60-års
dagen for ”Den Gamle Mand og Havet”, og
andre temaarrangementer, der bød på både
foredrag, film og specialmenu i cafeen.

Årets resultat

27.566

-288.818

M/S Museet for Søfart har i 2018 opnået et lille overskud.
Overskuddet skal ses i sammenhæng med og på trods af lukning og renovering af
cafeområder i januar og februar. Kommercielle indtægter er steget både reelt og
forholdsmæssigt, trods faldende antal gæster. Også entreens gennemsnitsbillet pris
er faldet i perioden, især som følge af etablering af vort nye børneområde.
Den delvise moms i forbindelse med blandede aktiviteter, kompensationsmoms samt
afskrivninger er fordelt på deres respektive områder.
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