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Overraskende totaloplevelse
– med kvalitet i alle led
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Comeback
efter corona
Efter 2 år med corona er M/S klar til at
genvinde gæsterne. Med nye udstillinger, ny
forskning og en styrket totaloplevelse, der har
kvalitet i alle led.

fælles historie er noget, der optager os i dag,
og som derfor naturligt har sin plads på M/S.
Det gælder både i udstillinger, arrangementer,
undervisning og forskning.

Vores strategi for de kommende år tager
udgangspunkt i den krise, corona medførte,
men også i de muligheder, den har givet os: Vi
skal have museets gæster tilbage – for dem
lever vi for, og lever af. Og vi skal tilbyde dem
noget nyt og endnu bedre end før. Det har
krisen nemlig givet os mulighed for at udvikle.
I de kommende år ændres alle faste udstillinger
i museet, så de bliver helt up-to-date. Verden
har forandret sig, siden museet åbnede i 2013:
Klima, teknologi, og nye perspektiver på vores

Vores fantastiske bygning skal vedligeholdes
og udvikles, så den fortsat kan danne ramme
om den sociale oplevelse, vi mener, at et
museumsbesøg skal være.
Og vi skal møde vores gæster, før de kommer
– på sociale medier, i toget og på havnen –
og give dem mulighed for at tage lidt af M/S
med hjem igen, når vi kæder museumsbutik,
webshop og digitale undervisningstilbud
sammen med selve besøget.

Bæredygtighed og inklusion er grundlæggende
værdier for vores arbejde, og vi stræber efter
at være et sted, hvor der er plads til alle.
Kun ved en fælles indsats og gennem stærke
partnerskaber med fonde, bevillingsgivere
og turismeaktører kan vi genvinde gæsterne
og give dem en totaloplevelse med kvalitet
i alle led.

Mål for strategiperioden
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2021-24
Vi vil genvinde
gæsterne med løftet
om en totaloplevelse,
der har kvalitet
i alle led

M/S Museet for Søfarts
formelle forpligtelser
karakteristika

&
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M/S Museet for Søfart er en selvejende institution og et
statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum.

Museets formål er at bidrage til bevaringen
af den del af Danmarks kulturarv, der omfatter
civil søfart, samt medvirke til udbredelse af
viden om samtidens søfart og perspektiver
for fremtidens søfart. Gennem indsamling,
registrering, bevaring, forskning og formidling,
og i samarbejde med erhverv og organisationer,
belyser museet tilstande og forandringer
med udgangspunkt i dansk søfartshistorie.
Fra middelalder til nutid i såvel nationalt som
internationalt perspektiv.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige
for offentligheden og stille dem til rådighed
for forskningen samt udbrede kendskabet til
resultatet af såvel museets egen forskning
som anden forskning inden for museets
ansvarsområde.
M/S Museet for Søfart er tegnet af BIG Bjarke
Ingels Group, og hovedparten af udstillingerne
er designet af Kossmann.dejong. Beliggenheden
på Kulturhavn Helsingør – mellem Kronborg og
Kulturværftet – giver museet en enestående
geografisk og kulturhistorisk ramme.

Vores m
Vores mission
Vi skaber ny viden om søfartshistorie gennem indsamling
og forskning og gør den tilgængelig og vedkommende
gennem formidling

Vores vision
Vi vil tiltrække flere gæster med løftet om en totaloplevelse,
der inkluderer, udfordrer og overrasker

6

M/S Museet for Søfart / Strategi 2021-2024

Vores værdier
Bæredygtighed, mangfoldighed og inklusion
er grundlæggende værdier for vores arbejde

Vores målgrupper
I perioden 2021-2024 fokuserer vi på tre målgrupper:

Kultur- og arkitekturinteresserede
danskere og turister
Vi er et attraktivt museum for flere generationer,
der skal lave noget rart sammen, og for turister, der besøger
Københavnsområdet
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De særligt søfartsinteresserede
Vi er et vigtigt sted for unge i maritime uddannelser
og for entusiaster, der interesserer sig for søfart på hobbyplan

Børnefamilier
Vores børneområde er et hit blandt
børnefamilier i hele hovedstadsregionen

Vores kernefortælling
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M/S Museet for Søfarts opgave
er – gennem indsamling, forskning
og formidling – at vise, at
søfart udvider horisonter.
Geografiske, økonomiske,
kulturelle og mentale
Danmark har historisk set været et globalt
og udadvendt land, ikke mindst gennem
vores stærke maritime traditioner. De mange
havnebyer og den geografiske placering gjorde
tidligt søfart afgørende for landets udvikling
og internationale position. M/S skal medvirke
til udbredelse af viden om fortidens søfart og
perspektiver for fremtidens søfart.
M/S er et museum om Danmark i verden: Fra
kinafarere i 1700-tallet over udforskningen af
de arktiske områder til perlefiskende kvinder
i Korea.

Vi er et søfartsmuseum – også
for dem, der ikke interesserer sig for
søfart endnu

Vi overrasker og udfordrer
vores gæster – og giver dem
noget, de ikke forventer

Vi tilbyder en kvalitetsoplevelse i alle led –
fra arkitektur i verdensklasse og udstillinger
af internationalt format – til maden i cafeen
og varerne i butikken. M/S’ undervisning er
blandt landets bedste, og DRØMMESKIBET
er en unik social og læringsmæssig oplevelse
for børn. Gennem et varieret og aktuelt
arrangementsprogram tiltrækker vi både nye
målgrupper og fastholder de eksisterende.

Vi vil engagere vores gæster og give dem
noget, de ikke forventer. Vi er ikke bange for
at fortælle en velkendt historie – så længe den
er vedkommende og bringer nye perspektiver
på banen. Vi tør gå efter den gode idé, når
vi stræber efter at betræde stier, som andre
ikke har gået på før. Men vi indsamler også
systematisk data, og evidens indgår i vores
løbende udviklingsarbejde.
Vi er en lille organisation med et højt aktivitets
niveau og med kort afstand fra beslutning til
handling. Alle i organisationen har et stort
ansvar og skal mødes med en tilsvarende stor
tillid. Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø skaber
kreativitet og ansvarsfølelse.
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Forskning
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Forskning er et fundament for vores formidling. Vi forsker på internationalt
niveau i samarbejde med universiteter og andre kulturinstitutioner, publicerer
i forskerbedømte medier og anvender relevant forskning produceret af andre.

M/S Museet for Søfart er en forsknings
institution under Kulturministeriet. Vores
historiefaglige forskning tager udgangspunkt
i dansk søfartshistorie fra middelalderen
til nutid i både nationalt som internationalt
perspektiv. Parallelt med den historiefaglige
forskning deltager M/S Museet for Søfart
i forskningssamarbejder inden for museums
teori og -praksis, bevarings- og konserverings
teknologi samt bæredygtig museumsdrift.

Forskningsfelter 2021-2024:
• De teknologiske nybruds betydning for
søfartens mennesker
• Kvinders rolle i søfarten
• Museumsgæsters sociale, læringsmæssige
og personlige udbytte af at gå på museum
• Tekstens rolle i udstillingens sociale rum

Formidling
Vores formidling skal overraske og involvere gæsterne
og skabe rum for dialog – i og uden for museet.
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Vi åbner op for flerstemmighed ved at
inkludere nye stemmer og blikke fra søfartens
mennesker, forskere og fagfolk.
Vi prioriterer det fysiske møde med vores
gæster gennem udstillinger, arrangementer,
undervisning og familieaktiviteter. Sekundært
formidler vi gennem bogudgivelser og onlinetilstedeværelse.
Vores formidling understøtter den sociale
oplevelse mellem gæster og flere generationer
i museets fysiske rum.

Vi formidler via fire primære kanaler:
• Udstillinger
• Arrangementer
• Undervisning
• Familieaktiviteter

Udstillinger
M/S viser store særudstillinger, der appellerer bredt og opfylder vores ambition om
at være relevant – også for dem, der ikke er interesserede i søfart endnu. Og gennem
mindre særudstillinger stiller vi skarpt på aktuelle, smalle og svære temaer.

I perioden 2021-2024 viser vi
bl.a. følgende særudstillinger:
OCEANISTA
Havet & moden
DANNEBROG
Kongeskib i 90 år
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VENEDIG
Verdens vildeste søfartsby
FÆRGELAND
Dansk design på overfarten
I NELLA DAN
Personlige fortællinger om polarskibet Nella Dan
Haenyeo
Havets kvinder

Nye faste udstillinger
M/S Museet for Søfart skal erstatte de
nuværende faste udstillinger med nye, krono
logiske udstillinger inden udgangen af 2024.
De nye udstillinger fokuserer på forandringer
i søfarten over 300 år, fortalt gennem søfart
ens mennesker. Udviklingen føres op til
nutiden med et nyt dynamisk udstillingsformat,
der kommunikerer direkte med nutidens og
fremtidens søfart. I alle dele af projektet
er målet at blive best practise i forhold til
tilgængeligt og bæredygtigt udstillingsdesign.
I perioden 2021-24 åbner følgende
faste udstillinger:
• Danmark som søfartsnation 1720-2020
1300 m2 stor kronologisk udstilling.
• Maritimt Newsroom
Dynamisk newsroom, der samler de bedste
og vigtigste historier om dagens søfart.
• Alletiders skibe
300 m2 ny skibmodeludstilling.

Arrangementer
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M/S Museet for Søfarts arrangementer skal bidrage til ambitionen om at
tiltrække flere gæster – og skabe tættere relation mellem museum og gæster.

Vi afprøver nye formater og
arrangementsformer, der tiltrækker flere
besøgende – især om vinteren. Vi skaber
traditioner, så vores gæster kommer igen efter
noget, de har oplevet før og været glade for.
Vores arrangementsprogram er både en
forlængelse af vores særudstillinger og et
forum for aktuelle historier og temaer, der er
vedkommende for et bredt publikum.

Arrangementsarbejdet har for perioden
2021-24 fokus på at:
• udvikle stemningsfulde og sociale
totaloplevelser for voksne og børnefamilier –
så vidt muligt samtænkt med øvrige formater.
• udarbejde programrækker til alle
særudstillinger.
• styrke og videreudvikle formater som
Øl & Quiz, Aftenåbent, Maritimt loppemarked
etc.
• koordinere og samtænke kommunikation
og arrangementer.
• indsamle data fra brugerne, så vi ved,
hvad der virker.

Undervisning
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M/S Museet for Søfarts undervisning er kendt for høj faglig kvalitet.
Vores undervisningsforløb skal være en god social og faglig oplevelse for alle
elever, tilgodese skolernes læreplaner og være et attraktivt alternativ til
skolernes almindelige undervisning.

Vores undervisning tager udgangspunkt i
børnenes eget liv og giver dem både praktiske
færdigheder og analytisk forståelse for
relevante emner i samtiden. Alle forløb foregår
rundt i museets udstillinger og ombord på de
historiske skibe i kulturhavnen. Vi udvikler og
afvikler vores undervisning i tæt samarbejde
med relevante aktører og samarbejdspartnere,
lokalt og regionalt.

Undervisningsarbejdet har for perioden
2021-24 fokus på at:
• udvikle læringsmoduler, som kan kombineres
med forskellige undervisningsforløb.
• tilpasse eksisterende undervisningstilbud
på baggrund af vores erfaringer.
• fortsætte det succesrige
brobygningsforløb Håndværk på Havnen
og skabe flere brobygningsaktiviteter
for at fremme interesse for de maritime
erhvervsuddannelser.
• gøre det muligt at deltage i virtuelle
læringsforløb på M/S.

Familieaktiviteter
På M/S Museet for Søfart leger børn og voksne sammen. Vores familieaktiviteter
opfordrer til kreativitet og fysisk leg – og gør op med stereotyper.
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Legeuniverset DRØMMESKIBET danner ramme
om museets familieaktiviteter. I de kommende
år udvikles en række nye tiltag målrettet de
allermindste – børn i alderen 3-6 år. Tilbuddene
udvikles både til vores gæster i DRØMMESKIBET
og til de børn og institutioner, der ikke selv kan
komme på museet – ud fra en vision om, at alle
børn skal have ret til kulturoplevelser.

Familieaktivitetsteamet har for perioden
2021-24 fokus på at:
• videreudvikle DRØMMESKIBET med fokus
på de 3-6 åriges behov. Vi udvikler nye
sociale og kønsneutrale rollelege og
konstruktionslege i DRØMMESKIBET.
• udvikle tilbuddet ”Det Rullende
DRØMMESKIB” til institutioner, som ikke
selv har mulighed for eller ressourcer til at
besøge museet.
• udvikle og markedsføre attraktive weekendog ferietilbud, der appellerer til børnefamilier.
• udvikle materialer, som familierne kan anvende,
når de besøger museet på egen hånd.
• konsolidere samarbejdet med Mødrehjælpen
og udsatte boligområder mhp. på større
social inklusion.
• styrke familieoplevelsen og generations
møderne i museets særudstillinger.

Publikationer
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M/S Museet for Søfarts forskning og viden formidles både på tryk og digitalt,
så dem, der ikke besøger os fysisk, også får glæde af søfartshistorien.

M/S har siden 1942 udgivet en søfartshistorisk
årbog, der formidler aktuel forskning om
søfartshistorie. I de senere år er bogen
udkommet i samarbejde med Gads Forlag,
så årbogen nu kommer meget bredere ud.
Sideløbende digitaliserer vi vores genstande
og fotoarkiv, således at de er søgbare i online
databasen “Søg i søfartshistorien”.

Museets publiceringsarbejde har
for perioden 2021-24 fokus på at:
• fortsætte samarbejdet med Gads Forlag.
• indgå i dialog med universiteter o.a. om
publiceringssamarbejder, have fokus på
pipelines og på at støtte de unge talenter.
• fortsætte udbygningen af museets online
billeddatabase “Søg i søfartshistorien”.

Indsamling & bevaring
Gennem indsamling sikrer vi den maritime kulturhistorie for eftertiden
og åbner den for samtiden. Vi indsamler materiel og immateriel kulturarv,
der kan bidrage til at belyse nye sider af dansk, civil søfart, og som kan bruges
aktivt i vores forskning og formidling.
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Vi prioriterer aktiv, fokuseret indsamling
frem for løbende, passiv indsamling, og
vi målretter indsamlingen til de nye faste
udstillinger. Vi vægter materiale, der kan belyse
udstillingens temaer og som i sig selv er vigtige
repræsentationer for den maritime kulturarv.
I strategiperioden udvikler vi den præventive
konserveringsindsats bl.a. med fokus på
klimamåling og skadedyrsmonitorering.

Indsamlings- og bevaringsarbejdet har
for perioden 2021-24 fokus på at:
• aktivt indsamle materiel og immateriel
kulturarv, der qua proveniens eller
fortællekraft kan indgå som væsentlige
udstillingselementer i de nye, kronologiske
udstillinger.
• aktivt indsamle genstande, arkivalier og
mundtlige beretninger, der kan bidrage til en
bredere repræsentativitet i museets samling
og som inkluderer nye stemmer og blikke.
• etablere nyt klimamålingssystem i
udstillinger og oprette indkomstmagasin
tæt på udstillingslokalerne.

Kommercielle aktiviteter
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M/S Museet for Søfart arbejder professionelt og strategisk med at
øge museets indtægter gennem kommercielle aktiviteter i butik, webshop,
café og konferencevirksomhed.

De kommercielle aktiviteter er med til at
gøre M/S til en totaloplevelse. Derfor har vi
fokus på at forbedre gæsterejsen gennem
hele museet og give gæsterne lyst til at tage
noget af museet med hjem. Vi samarbejder
med leverandører om pop-up udgaver af butik
og café andre steder i huset, vi motiverer
gæster til at købe årskort, og vi udvikler vores
webbutik, så produkter fra M/S kan købes
hjemmefra.
Vores kommercielle afdelinger har for
perioden 2021-24 fokus på at:
• understøtte M/S’ brand som en overraskende
totaloplevelse, der har kvalitet i alle led.
• udvikle ny afsætningsplatform, herunder
webshop og online billet- og årskortsalg,
samt udvikle differentieret SoMe indhold
til museets forskellige målgrupper.

• udvikle forholdet til museets loyale gæster
– herunder opnå en bedre forståelse af
klubmedlemmers og årskortholderes behov
og præferencer.
• reducere administration og håndholdt
håndtering – fx gennem automatiseret
varemodtagelse, salg af årskort, billetter,
pakker mm. – samt optimere overblik og
transparens på bruttoavance, lager og
gennem salg.
• videreudvikle butikkens, webshoppens
og cafeens unikke M/S-profil gennem nye
co-labs og partnerskaber.

Kommunikation & brand
M/S Museet for Søfarts kommunikation skal kendetegnes
ved at være overraskende, æstetisk, personlig og inkluderende.
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Kommunikationen understøtter målet om
at genvinde gæsterne med løftet om en
overraskende totaloplevelse med kvalitet
i alle led.
M/S logo står for kvalitet, æstetik og søfart.
Vores kommunikation understøtter målet
om at overraske, og vi bruger kilder, billeder,
grafik og sprog, som man ikke forventer af et
søfartsmuseum. Gennem mere billedbåren
kommunikation vil vi sikre, at museets indhold
og totaloplevelse er tydeligere for vores
gæster allerede inden besøget.
Vi opererer på platforme, som vi ejer, køber,
fortjener og deler – og har et mål om at købe
mindre og eje/fortjene mere.

Vores brand- og kommunikationsindsats
har for perioden 2021-24 fokus på at:
• udbrede kendskabet til M/S gennem en styrket
kommunikationsindsats via egne medier.
• bruge flere, bedre og mere forskelligartede
billeder i vores kommunikation til gæster,
der møder os første gang samt øge brugen
af video/levende billeder i kommunikationen.
• prioritere journalistiske reportager,
der formidler totaloplevelsen, i vores
pressearbejde.
• øge brugen af M/S logoet med henblik på
at styrke brand-kendskabet.

Administration, økonomi
bygningsdrift
&
M/S Museet for Søfarts organisation afspejler vores mål og forretningsmæssige
fokus, og alle afdelinger understøtter det overordnede mål om at genvinde gæsterne
med løftet om en overraskende totaloplevelse med kvalitet i alle led.

20

M/S Museet for Søfart / Strategi 2021-2024

For at forbedre gæsterejsen, effektivisere
arbejdsgange og optimere salg er der i de
kommende år fokus på digitalisering af
booking, salg og interne processer.
I 2023 overtager M/S Museet for Søfart
bygningen og dermed ansvar for drift og
vedligehold af bygningen. Bygningens formål
er dobbelt: Den skal danne ramme om
attraktive udstillinger og kommercielle
aktiviteter og samtidig være en attraktion
i sig selv. For at sikre, at bygningen fortsat
er et aktiv for museet, udvikler vi den, så
vi bl.a. kan tilbyde mange flere udendørs
aktiviteter i dokken og dermed tiltrække
flere gæster i sommerhalvåret.

