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Fiskeri- og Søfartsmuseet omkring 1980.
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Et museum i stadig bevægelse
Fiskeri- og Søfartsmuseet 1968-2008  

Af Morten Hahn-Pedersen

Den 24. april 2008 er det 40 år siden, at Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet slog dørene op for publikum i bygningerne på 
Tarphagevej. Siden dengang har verden omkring museet æn-
dret sig betydeligt. Heller ikke Fiskeri- og Søfartsmuseet er 
i dag, hvad det var for 40 år siden. Museet har bevæget sig 
i takt med udviklingen og har undervejs været sat over for 
væsentlige strategiske valg. I denne artikel opridser museets 
nuværende direktør de vigtigste milepæle i museets historie 
og ser afslutningsvis på institutionens status og fremtid.  

Indledning
Fiskeri- og Søfartsmuseets 40-års jubilæum gør det relevant 

at se tilbage og trække nogle hovedlinjer op i museets ud-

vikling frem mod det, som institutionen i dag repræsenterer. 

Optakten til museets etablering og de efterfølgende knap 20 

år af Fiskeri- og Søfartsmuseets eksistens er tidligere blevet 

beskrevet i Sjæk’len nr. 8-9 (1977) og nr. 20 (1987) i for-

bindelse med henholdsvis et 15-års og et 25-års jubilæum 

for museumsforeningen bag Fiskeri- og Søfartsmuseet. I 

nærværende fremstilling af museets historie vil de første 

års udvikling derfor kun blive opridset ganske kortfattet.  

Hovedvægten i fremstillingen vil blive lagt på de seneste 

20 år, som ikke tidligere har været beskrevet samlet. Da der 

andetsteds i nærværende årbog også bringes en artikel om 

museets forskning siden 1968, vil denne artikel kun beskæf-

tige sig med forskningen på de punkter, hvor den direkte har 

haft betydning for museets udvikling og strategi. Som det 

vil fremgå af det følgende, er der nok at skrive om endda.

Fra ide til virkelighed
Det var journalisten og rejsebogsforfatteren Hakon Mielche, 

som først udkastede ideen til et museum lignende det, der 

siden blev til Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i 

Esbjerg. Under pseudonymet ”Søren Jyde” skrev Mielche i 

1941, at Danmark burde have et fiskerimuseum som kunne 

fortælle om fiskerierhvervets indsats og fremgang. Museet 

skulle ikke blot fortælle om fiskeriets kulturhistorie og fis-

keriteknologiens udvikling, men også rumme et akvarium 

hvor fiskeriets fangstdyr kunne studeres i levende live, så 

publikum herved kunne få et indblik i den fascinerende ver-

den i havet, som var selve fiskeriets grundlag. Endelig fast-

slog Mielche, at Danmarks største fiskeriby - Esbjerg - ville 

være den rigtige placering for et sådant museum.

 Allerede i 1936 var der stiftet en museumsforening for 

Esbjerg og Omegn, som blandt sine programpunkter havde 

fiskeriet. Denne museumsforening, som i 1941 fik etableret 

et egentligt museum, oprettede da også en fiskeriafdeling, 

men dele af bestyrelsen fandt - bl.a. på basis af Mielches 

ideer - efterhånden så tungtvejende argumenter for at ud-

bygge de eksisterende fiskerihistoriske samlinger, at man 

efter et nogle års kontroverser til sidst brød ud og den 8. 

februar 1962 afholdt stiftende generalforsamling i en ny 

museumsforening, hvis mål var at opbygge en samling og 

et museum omkring dansk fiskeri og vestjysk søfart. 

 Grunden til en landsdækkende fiskerihistorisk samling 

var allerede lagt fem år tidligere, da lektor Arne Espegaard 

som nyvalgt bestyrelsesmedlem i Esbjerg Museum be-
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gyndte en systematisk indsamling af genstande, som udvi-

dede den oprindelige, primært lokalhistoriske, samling til 

at omfatte hele vestkystens fiskeri. Ambitionerne gik dog 

videre end vestkysten, og da den nye museumsforening for 

Fiskeri- og Søfartsmuseet var stiftet - med Arne Espegaard 

som formand - tog bestyrelse og frivillige fat på en serie 

landsdækkende indsamlingskampagner, så det kommende 

museum kunne leve op til formålsparagraffens intention om 

et landsdækkende specialmuseum for dansk fiskeri.

 Fra 1964 blev fiskerioverbetjent Jens Michaelsen leder 

af indsamlingskampagnerne, idet Arne Espegaard nu hel-

ligede sig det andet af museumsforeningens hovedmål, 

nemlig etableringen af et museum til at rumme de stadig 

voksende samlinger. I Fiskeri- og Søfartsmuseets tilblivel-

seshistorie er Espegaard den centrale nøglefigur. Han var 

en særdeles energisk, målrettet og viljestærk person, som - 

skulle det vise sig - også mestrede kunsten at skabe politisk 

opbakning til sine projekter. Espegaard havde tidligt skaffet 

sig støtte fra de førende mænd hos Esbjerg Fiskeriforening 

og Vestjysk Fiskeriforening samt hos Claus Sørensen - ”the 

grand old man” på Esbjerg Havn. Desuden havde han - 

umiddelbart inden stiftelsen af den nye museumsforening 

- med henvisning til havnejubilæet i 1968 foreslået Esbjerg 

Kommune, at man i stedet for blot at fejre jubilæet med en 

midlertidig udstilling skulle benytte anledningen til at rejse 

en bygning, som på permanent basis kunne rumme et fiske-

ri- og søfartsmuseum. Efter stiftelsen af museumsforenin-

gen var man sideløbende med igangsættelsen af de lands-

dækkende indsamlingskampagner begyndt på planlægnin-

gen af et sådant museum, og i begyndelsen af 1963 kunne 

man præsentere Esbjerg Kommune for et skitseprogram for 

et fiskeri- og søfartsmuseum med akvarium og bådhal. De 

tidligt såede frø havde fået rodfæste, og i 1964 besluttede 

Esbjerg Kommune gå ind i opførelsen af et sådant projekt.

 Der blev nu nedsat et byggeudvalg med repræsentan-

ter fra byrådet, den kommunale administration og mu-

seet. Museumssagens politiske vægt blev markeret ved, at 

Esbjergs dengang nye borgmester, Henning Rasmussen, 

satte sig for bordenden som byggeudvalgets formand. 

Udvalgets første væsentlige beslutning var udskrivning af 

en arkitektkonkurrence, som blev vundet af de københavn-

ske arkitekter Haldorr Gunløgsson og Jørn Nielsen. Ikke 

alle i udvalget var lige begejstrede for arkitekternes forslag 

- Espegaard mente f.eks., at det lignede et ørkenfort - men 

resultatet blev et markant bygningsværk, der i dag står som 

et monument i dansk museumsarkitektur. Undervejs i arbej-

det med at omsætte forslaget til konkret virkelighed var der 

mange diskussioner både mellem arkitekter og byggeudvalg 

og mellem udvalgsmedlemmerne indbyrdes - ikke mindst 

da det undervejs viste sig, at økonomien ikke tillod opfø-

relse af en bådhal. Her satte udvalgsformanden, borgmester 

Henning Rasmussen, sig for alvor igennem, idet han med 

stilfærdig effektivitet fik skabt den nødvendige konsensus, 

og der er - ifølge Arne Espegaards erindringer - ingen, som 

Fiskeri- og Søfartsmuseet kan takke mere for sin eksistens 

end netop Henning Rasmussen.

 Byggeriet startede i 1966, og mens det skred frem, be-

gyndte man at ansætte de faglige kræfter, som driften af 

museet ville kræve. Museets hidtil eneste ansatte, lærer 

Andreas Møller, gik fra en deltids- til en fuldtidsstilling som 

arkivar. I 1966 blev mag. art. Alan Hjorth Rasmussen ansat 

som inspektør og leder af den nye institution, mens cand. 

mag. Horst Meesenburg og seminarielærer Svend Tougaard 

Jens Michaelsen (th.) i samtale med en lokal fisker fra Præstø 
under en af museets landsdækkende indsamlinger i 1960’erne.
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kom til primo 1968 som henholdsvis akvariebiolog og akva-

riemester. På det tidspunkt nærmede åbningsdagen sig med 

raske fjed, og i de sidste dage op til åbningen var museet 

en veritabel myretue af summende travlhed, da 80-90 hånd-

værkere og arbejdsfolk var sat ind på at klare de sidste de-

taljer og få alt ryddet op ude og inde. 

Færdig blev man - og til tiden. Den sidste håndværker 

var ude, da gæsterne ankom kl. 11.15 den 24. april 1968. 

Der blev klippet snore og holdt taler af fiskeriminister A.C. 

Normann samt de to primus motorer bag det nye museum, 

borgmester Henning Rasmussen og museumsforeningens 

formand Arne Espegaard. Med målrettet energi og en samlet 

investering på 12 millioner kr. var Fiskeri- og Søfartsmuseet 

gået fra ide til en konkret virkelighed, der nu kunne åbnes 

som Esbjerg Kommunes gave til byens borgere i anledning 

af Esbjerg Havns 100-års jubilæum1.

Kong Frederik IX og museets første formand, Arne Espegaard (th.), i maj 1968. Kong Frederik IX var i England, da Fiskeri- og Søfarts-
museet blev åbnet, men besøgte museet straks ved hjemkomsten til Danmark.
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Pionerarbejde
Ved Fiskeri- og Søfartsmuseets åbning i 1968 var kombina-

tionen af et fiskerimuseum med tilknyttet saltvandsakvarium 

en nyskabelse i den danske museumsverden. Museets akva-

rium var det første vest for Storebælt og det blot andet akva-

rium i Danmark efter anlæggelsen af Danmarks Akvarium 

i Charlottenlund i 1930’erne. Fiskeri- og Søfartsmuseet fik 

på denne baggrund ikke blot status som museum, men gan-

ske hurtigt også som attraktion. 

Ved projekteringen af Fiskeri- og Søfartsmuseet havde 

de mest optimistiske bud på det nye museums besøgstal lydt 

på omkring 50.000 gæster på årsbasis. Det skulle vise sig, 

at dette tal var sat for lavt, idet museet havde ikke mindre 

end 94.000 besøgende i åbningsåret. Selv om besøgstallet 

faldt en smule, da den første nyhedsinteresse havde lagt sig, 

var det dog fortsat højt og kom aldrig ned i nærheden af det 

estimerede bedste niveau. En væsentlig del af baggrunden 

herfor var bl.a., at museets ledelse og medarbejdere straks 

fra starten satsede på en tæt sammenknytning mellem forsk-

ning og formidling og samtidig formåede at skabe løbende 

fornyelse gennem udnyttelse af alle de muligheder, som de 

nye rammer gav. I mange sammenhænge var der tale om et 

pionerarbejde, som gjorde museet kendt i såvel museums-

kredse som i den brede offentlighed. 

Efter åbningen af museet ebbede de store indsamlings-

kampagner langsomt ud i begyndelsen af 1970’erne, og 

indsamlingen koncentreredes om erhvervelsen af karakte-

ristiske fartøjer til det, der i dag er landets største og mest 

repræsentative samling af danske træbåde og -skibe fra 

perioden omkring begyndelsen af 1800-tallet og frem til 

1950. Samtidig skiftede indsamlingen karakter og blev til 

undersøgelse og dokumentation, hvor man lagde vægten på 

analyser af erhverv og miljøer, mens indsamlingen blev be-

grænset til enkelte karakteristiske genstande. 

Et fornemt eksempel på denne arbejdsform er Andreas 

Møllers arbejde med den særegne fiskerkultur, som døde ud 

med dræningen af Tønder-marsken. Erhvervelsen af et par 

karakteristiske marskbåde blev fulgt op med en stor inter-

viewundersøgelse, som ikke kun knyttede sig til marskfiske-

riet, men til marskboernes hele udnyttelse af vådområderne, 

f.eks. sivindustrien. I denne sammenhæng indsamledes 

også en række karakteristiske redskaber, hvis brug efterføl-

gende også kunne belyses på museet gennem erhvervelse af 

en stor fotosamling af glasplader, som viste redskaberne i 

Fiskeri- og Søfartsmuseets saltvandsakvarium var museets hovedattraktion i de første år efter åbningen i 1968.
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brug. Andreas Møllers arbejde, der afslutningsvis blev for-

midlet i såvel bog- som udstillingsform, står som et klassisk 

eksempel på en indsats, der rummede alle museumsarbej-

dets niveauer.

Alan Hjorth Rasmussen førte i 1970’erne tingene et 

skridt videre, idet han stadig stærkere betonede nødvendig-

heden af samtidsdokumentation og i stigende grad lod foto-

grafiapparat samt film og videokamera være de dokumen-

tationsbærende elementer i museets indsamlings- og under-

søgelsesvirksomhed. Hjorth Rasmussens argumenter herfor 

var todelte. For det første måtte man dokumentere tingene, 

mens de eksisterede, frem for at klare sig med, hvad der i en 

senere eftertid måtte tilgå museerne ad ”naturlig” vej. For 

det andet tog han konsekvensen af, at det moderne fiskeri af 

såvel plads- som vægthensyn ikke længere tillod traditionel 

indsamling til museets magasiner. Denne arbejdsform, der i 

dag er alment anerkendt og respekteret, var dengang ny og 

banebrydende, ligesom den bragte ham tæt på fiskerne og 

deres hverdag. Hjorth Rasmussens arbejde og mange pub-

likationer gav Fiskeri- og Søfartsmuseet profil, og gjorde 

ham samtidig til en markant og - ikke mindst blandt fiskerne 

- en højt respekteret skikkelse. 

Hjorth Rasmussen skiftede pr. 1. januar 1982 til Nord- 

sømuseet i Hirtshals, hvor han førte sine principper helt igen-

nem med skabelsen af et samtidsmuseum for fiskeriet. Ny 

leder af Fiskeri- og Søfartsmuseet blev Horst Meesenburg, 

der med sin faglige baggrund i zoologi og geografi primært 

arbejdede med kystkulturens alsidige udnyttelse af naturen. 

I sit hidtidige samarbejde med Hjorth Rasmussen havde 

Meesenburg udfoldet et stort engagement i den udstillings- 

og publikationsmæssige formidling af museets forskning. 

Fra museets start blev den permanente udstilling om dansk 

fiskeri suppleret med en intens særudstillingsvirksomhed, 

som omfattede både fiskerihistoriske og biologiske samt ge-

ografiske temaer i relation til museets formål. Niveauet blev 

lagt på fire-fem særudstillinger om året, hvor det siden har 

holdt sig. I tilknytning til udstillingerne arrangeredes des-

uden foredrag, og hovedparten af udstillingerne blev også 

fulgt op med publikationer. 

I årene fra 1963-67 havde den nystiftede museumsfor-

ening manifesteret sin virksomhed gennem udgivelsen af et 

årsskrift, men ved åbningen af museet blev denne aktivitet 

udvidet til også at omfatte udstillingsguider og småskrifter. 

På initiativ af Hjorth Rasmussen introducerede man i 1973 

tidsskriftet Sjæk’len, som ubundet af faste terminer kun 

skulle udkomme, når der forelå stof til en samling af artik-

ler, som fortjente behandling, men ikke var store nok til en 

selvstændig udgivelse. Allerede i 1970 søsatte Meesenburg 

tidsskriftet og forlaget Bygd, hvor man behandlede emner, 

som lå inden for museets arbejdsområder eller havde direkte 

forbindelse til konkrete særudstillinger. Med tiden voksede 

aktiviteterne i Bygd (som nok var knyttet til museet, men 

dog Meesenburgs private forlag) til et sådant omfang, at 

Meesenburg fra 1971 gik på deltid og siden fra 1977-81 søg-

te orlov fra museet for at hellige sig dette arbejde. Ved tilba-

gekomsten som leder for museet i 1982 føjede Meesenburg 

nye dimensioner til museets publikationsvirksomhed gen-

nem introduktionen af Fiskeri- og Søfartsmuseets Maritime 
Skrifter, der blev startet i 1983.

Fiskeri- og Søfartsmuseet var et af de første museer i 

Danmark, som etablerede en skoletjeneste. De nye bygnin-

ger var indrettet med henholdsvis et undervisningslokale og 

Direktør Claus Sørensen og museumsinspektør Alan Hjorth Ras-
mussen. Claus Sørensen var en tro støtte for Fiskeri- og Søfarts-
museet frem til sin død i 1976. Alan Hjorth Rasmussen var leder 
af museet fra 1966 og frem til udgangen af 1981.
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et laboratorium, og med både Meesenburgs og Tougaards 

baggrund som undervisere på seminariet i Tønder var det 

straks fra museets start naturligt at udnytte disse muligheder. 

Det nye tilbud vandt især genklang i den danske folkeskole, 

men også højskoler, gymnasier og videregående uddannel-

ser benyttede sig heraf. Kursusaktiviteter og videreuddan-

nelsesforløb blev også elementer i denne side af museets 

aktivitet, hvor et særligt kapitel i 1970’erne og 1980’erne 

var medvirken ved opbygningen af uddannelserne til fiske-

skipper, fiskeriofficer i søværnet og fiskeriteknolog. 

 Også i forhold til det, man i dag kender som naturvej-
ledning, skulle Fiskeri- og Søfartsmuseet yde en pionerind-

sats. Allerede i 1971 anskaffede museet en fiskekutter, der 

fik navnet E 1 Claus Sørensen. Kutteren var primært tænkt 

til at skulle anvendes i forbindelse med indsamling af fisk til 

akvariet og museale undersøgelses- og indsamlingstogter, 

men med sin besætning af tidligere fiskere rummede fartø-

jet også muligheder for formidling uden for museets egne 

fysiske rammer. Om bord på E 1 Claus Sørensen kunne sko-

lebørn, kursister og andre gæster komme med på et togt på 

Grådyb og op i Ho Bugt, som bød på en ganske anderledes 

indsigt i såvel fiskeri som Vadehavets natur, end man kunne 

få i museets udstillinger. Det blev indledningen til Fiskeri- 

og Søfartsmuseets naturvejledningsaktiviteter, som også 

blev suppleret med guidede ture på vaden neden for museet 

og på Esbjerg Havn, hvor aktiviteterne mere fik karakter af 

kulturvejledning2.

Blandt oplevelserne på togterne med E 1 på Grådyb kun-

ne lejlighedsvis være synet af en sæl. Tilbage i 1970’erne var 

den danske sælbestand i stærk tilbagegang, og i Vadehavet 

var der kun nogle få hundrede sæler tilbage. Samtidig ople-

vede man, at vilde sælunger blev forladt af moderen, hvilket 

var fatalt for disse unger, hvis særlige kald foranledigede 

navnet hylere. Da hyler-fænomenet i udgangspunktet måtte 

Svend Tougaard og Horst Meesenburg gav straks fra museets 
start en række nye vinkler på dansk museumsformidling. Her ses 
de under en naturvejledning på vaden i 1976.

Direktør Claus Sørensen foretog selv navngivningen af museets 
første kutter E 1 CLAUS SØRENSEN i 1971. Han ses her sam-
men med museets daværende formand, lektor Karl Erik Jensen. 
Karl Erik Jensen - også kaldet ”Galathea-Jensen” - havde sam-
men med Hakon Mielche deltaget i Galathea II-ekspeditionen i 
1950-52. Han var bekendt med Mielches ideer og som deltager 
i planlægningen af det kommende Fiskeri- og Søfartsmuseum 
primus motor for inkorporering af saltvandsakvarium og natur-
historie i det nye museum.



15

antages at medvirke til sælbestandens generelle tilbagegang, 

opstod tanken om at skabe et center for forskning i sæler-

nes liv og adfærd - herunder problemerne omkring hylerne, 

forholdet mellem moder og unge samt de menneskelige 

aktiviteters indvirkning på sælbestanden. Primus motor for 

projektet var Svend Tougaard, som efter en opkvalificering 

til biolog havde overtaget stillingen som akvariebiolog, da 

Meesenburg i 1971 gik på deltid på grund af arbejdspresset 

med Bygd. Resultatet af det store arbejde blev etablerin-

gen i 1976 af Fiskeri- og Søfartsmuseets sælarium. Ordet, 

der blev konstrueret af museets medarbejdere og i dag kan 

findes i den danske retskrivningsordbog, dækkede over en 

nyskabelse i museumsverdenen, hvor forskningen omkring 

de levende sæler i anlæggets vandtank og i den særlige afde-

ling for hylere direkte kunne følges af publikum. Initiativet, 

hvis pris på knap to millioner kr. på borgmester Henning 

Rasmussens initiativ blev finansieret af Esbjerg Kommune, bibragte museet en helt særlig profil og blev en gigantisk 

succes i såvel formidlings- som forskningsmæssig hense-

ende. Ikke mindst arbejdet med indsamling, opdræt og gen-

udsætning af hylere vakte offentlighedens interesse, og med 

åbningen af sælariet steg Fiskeri- og Søfartsmuseets årlige 

besøgstal til omkring 170.000, hvor det siden holdt sig i 

mange år. Forskningsmæssigt bibragte sælariet megen ny 

viden om sælerne, som siden blev udbygget med en række 

undersøgelser af Vadehavets vilde sæler, og i 1988 modtog 

Svend Tougaard Verdensnaturfondens årspris for dette pio-

nerarbejde3.

Nye udfordringer
I løbet af 1980’erne var verden omkring Fiskeri- og Søfarts-

museet begyndt at forandre sig på flere måder. 

Da museet åbnede i 1968, var Esbjerg Danmarks største 

fiskerby med en hjemmehørende fiskerflåde på over 600 far-

tøjer og godt 2.000 fiskere om bord. Hertil kom en mængde 

lastoptagere og en tilknyttet industri i form af fiskemels- og 

hermetikfabrikker, røgerier samt træskibsværfter, vodbin-

derier, motorfabrikker og skibsprovianteringsforretninger 

m.v., hvis afledte beskæftigelse i relation til fiskeriet skulle 

regnes i tusinder. På trafikhavnen foregik losning og last-

ning af godset dengang endnu primært manuelt. Skibene lå 

Sælariet tiltrak i de første år mange besøgende langvejs fra. Helt 
fra Nordjylland fandt busselskaber vej til Esbjerg.

Akvariemester Arne Sørensen i gang med fodring af hylere i 
Fiskeri- og Søfartsmuseets sælarium omkring 1980.
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inde i dagevis, og antallet af havnearbejdere skulle tælles i 

hundreder. Ingen i Esbjerg var dengang i tvivl om, at hav-

nen - som byens livsnerve - var det primære grundlag for 

Esbjergs erhvervsliv. 

Dette faktum havde været en stærkt medvirkende årsag 

til den politiske opbakning bag museets etablering. Allerede 

ved museets start var såvel fiskeriet som søfarten imidlertid 

ved at ændre karakter. Esbjergs fiskeri var på vej ind i en 

omstilling fra konsum- til industrifiskeri, og inden for søfar-

ten vandt containere og trailere stadig mere indpas. I begge 

tilfælde var der tale om rationaliserende strukturforandrin-

ger, som med tiden betød færre, men større enheder. I takt 

hermed reduceredes også antallet af såvel direkte som indi-

rekte beskæftigede i Esbjergs maritime erhvervsliv. Specielt 

på fiskerihavnen begyndte man i løbet af 1980’erne at se 

ryddede tomter, hvor der tidligere havde været redskabs-

huse for kutterne, fiskepakhuse og -fabrikker eller mindre 

servicevirksomheder i tilknytning til fiskeriet. Til gengæld 

betød Esbjergs status som basehavn for offshoreaktiviteter-

ne på Nordsøen opkomst af en ny industri, der i 1980’erne 

begyndte at udvikle sig og opsuge en del af den arbejdskraft, 

der blev ledig ved omstruktureringerne i fiskeriet. Esbjerg 

var i færd med at udvikle sig fra fiskerby til industriby, og 

det erhvervspolitiske fokus flyttede sig fra havnen til byens 

industrikvarterer4.

Der var ikke tvivl om, at de store forandringer, som var 

undervejs på Esbjerg Havn, medførte en betydelig doku-

mentationsopgave for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Museet var 

Esbjerg var endnu i 1970’erne hjemsted for Danmarks største fiskerflåde, men i løbet af 1980’erne begyndte strukturændringer at sætte 
præg på fiskerihavnen.
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imidlertid presset både internt og eksternt. Trods en restriktiv 

indsamlingspolitik op gennem 1970’erne og 1980’erne var 

museets magasiner efterhånden blevet fyldt til bristepunktet 

og hermed særdeles vanskeligt overskuelige. Desuden var 

samlingernes bevaringstilstand ved at være problematisk, 

og endelig lå der en stor opgave og ventede omkring samlin-

gernes registrering5. Hvis museet skulle kunne håndtere en 

ny og omfattende dokumentationsopgave, fordredes også en 

løsning af disse interne problemstillinger. Den bedste løs-

ning ville være en udvidelse af Fiskeri- og Søfartsmuseets 

fysiske bagland, men det ville kræve en betydelig økonomi, 

og Fiskeri- og Søfartsmuseets økonomiske situation var 

ikke den bedste.

Ved Fiskeri- og Søfartsmuseets åbning i 1968 havde 

forholdet mellem de offentlige driftstilskud og museets 

egenfinansiering (entréindtægter, fondstilskud og donatio-

ner) ligget på 80/20. Selv om museet i 1972 havde opnået 

statsanerkendelse - og hermed yderligere offentlige driftstil-

skud - var forholdet mellem de offentlige tilskud og museets 

egenfinansiering i løbet af de såkaldte ”fattigfirsere” endt 

på noget nær 50/50. Selv om dette i nogen grad afspejlede 

sælariets publikumssucces, var et andet væsentligt element i 

udviklingen en tiltagende udhulning af de offentlige tilskud 

grundet manglende fremskrivninger. Museets økonomiske 

manøvremuligheder blev heller ikke bedret af museets tætte 

opkobling på den kommunale økonomi, som betød, at even-

tuelle overskud på museets regnskab endte i den kommu-

nale kasse6.

Ved siden af disse udfordringer havde den stigende som-

merhusturisme op gennem 1970’erne og 1980’erne medført, 

at en række nye attraktioner var begyndt at skyde op langs 

vestkysten. Det medførte en øget konkurrence om kunderne 

i sommerlandet, som Fiskeri- og Søfartsmuseet med sin sta-

dig større afhængighed af egenfinansiering hurtigst muligt 

måtte tilpasse sig. Det krævede både udvikling af nye tilbud 

og intensiveret markedsføring.

Fiskeri- og Søfartsmuseets nytiltrådte bestyrelsesfor-

mand, undervisningskonsulent Hans Jørgen Laustsen, ud-

kastede i 1987 tanken om, at etablering af en frilandsafde-

ling ved museet kunne være et svar på en eller flere af de 

udfordringer, som museet stod over for. Her kunne man på 

én gang løse en række pladsproblemer, dokumentere udvik-

lingen på Esbjerg havn via opførelse af bygninger og værk-

steder herfra og samtidig opbygge et publikumstilbud, som 

kunne gøre Fiskeri- og Søfartsmuseet konkurrencedygtigt 

over for sommerlandene ved at omplante disses aktiviteter 

til museumsgrund, hvor de skulle indgå i historiefortællin-

gen. Allerede samme efterår vedtog museets bestyrelse at 

søge et sådant projekt realiseret. 

Da Horst Meesenburg, der - efter ansættelsen af cand. 

phil. Poul Holm som museumsinspektør i 1986 havde fået 

titel af direktør - på dette tidspunkt havde annonceret sin af-

gang på grund af pension, skulle opgaven lægges på skuld-

rene af en ny direktør. Til denne post ansatte bestyrelsen 

cand. mag. Morten Hahn-Pedersen, der tiltrådte den 1. fe-

bruar 1988. 

Direktørskifte på Fiskeri- og Søfartsmuseet i februar 1988. 
Til højre den afgående direktør Horst Meesenburg og til venstre 
den nytiltrådte Morten Hahn-Pedersen.
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Nye koncepter
Med ansættelsen af den nye direktør, der kom fra en stilling 

som souschef for Svendborg Museum og leder af dette mu-

seums søfartsafdeling, ønskede Fiskeri- og Søfartsmuseets 

bestyrelse også at få intensiveret arbejdet omkring den syd-

vestjyske søfart og havnevirksomhed, som hidtil ikke havde 

været et højt prioriteret satsningsområde i museets profil. 

Ved sin tiltrædelse føjede Morten Hahn-Pedersen desuden 

belysningen af offshoreaktiviteterne på Nordsøen til museets 

arbejdsprogram. Herved fortsattes den udvidelse af museets 

grundkoncept fra fiskerimuseum med tilknyttet akvarium, 

som var sket med tilkomsten af sælariet i 1976, frem mod et 

koncept, der satte Mennesket og havet som overordnet tema 

for museets arbejde. 

 I en artikel med titlen ”På tærsklen til 90’erne - Fiskeri- 

og Søfartsmuseets status og fremtid” i museets årbog for 

1989 satte direktøren følgende ord på konceptudvidelsen:

På Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 
kan vi sammenfatte vort ansvarsområde i fællestemaet 
”Mennesket og havet” i konstellationens bredeste betyd-
ning. Vi er henholdsvis landsdækkende og regionalt museum 
for fiskeri og søfart/offshore - samt disses følgeerhverv og 
afledte effekter i land. Vadehavsregionens kultur og natur -  
herunder sælerne - er en af museets særlige nicher. Men 

også fiskeriets fangstdyr og disses livsbetingelser, havmil-
jøet og den tiltagende forurenings indvirkning på samme 
ligger inden for vort arbejdsfelt. Vort arbejde spænder i alle 
henseender fra enkeltindivider til helheder, og vor opgave 
består i at dokumentere og belyse tilstande, fremtrædel-
sesformer, udvikling og sammenhæng såvel isoleret som i 
relation til verden omkring. De store problemer, der i dag 
omgiver såvel flere af de maritime erhverv som havmiljøet 
og udnyttelsen af havets ressourcer, vil i årene fremover øge 
kravene både på erhvervs- og miljøsiden. Men det vil også 
øge museets ansvar, idet behovet for oplysning, information 
og aktualitet inden for husets arbejdsområde er større end -  
måske - nogensinde før7.

 ”Mennesket og havet” var blot et af flere nye arbejdskon-

cepter, som blev anslået i denne artikel. Her lå også anslag 

til de koncepter om trinvis udbygning af museets forskning, 

formidling og fysiske rammer, om netværk som arbejds-

form, om styrkelse af forskningen via universitetssamarbej-

de og øget engagement i internationale forskningsfora samt 

om museet som attraktion og forretning, som skulle komme 

til at præge Fiskeri- og Søfartsmuseets videre udvikling8. På 

en række af disse punkter var arbejdet allerede gået i gang.

 Udgangspunktet for arbejdet var at finde en løsning 

på problematikken omkring den tætte opkobling på den 

Opbygning af frilandsafdelingens klitmiljø i vinteren 1988-89.
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kommunale økonomi, der via ordningen om overførsel af 

eventuelle museale driftsoverskud til kommunekassen satte 

snævre grænser for museets økonomiske manøvrefrihed. 

Allerede i 1988 fremsendte Fiskeri- og Søfartsmuseet de 

første forhandlingsoplæg herom til Esbjerg Kommune, og 

i 1990 nåede parterne frem til en ordning om såkaldt øko-

nomisk decentralisering - en såkaldt ØD-aftale. Ordningen 

indebar, at kommunen påtog sig det økonomiske ansvar for 

drift og vedligehold af bygningerne i museets kernekom-

pleks og herudover bidrog med et årligt tilskud til den mu-

seale drift af institutionen. Ordningens vigtigste punkt var 

imidlertid, at Fiskeri- og Søfartsmuseet fremover selv kun-

ne disponere over eventuelle driftsoverskud, mens Esbjerg 

Kommune omvendt blev fritaget for underskudsdækning 

over for museet. Hermed opnåede Fiskeri- og Søfartsmuseet 

den økonomiske manøvrefrihed, som var en forudsætning 

for både en forretningsmæssig drift af institutionen og for 

sikring af den fornødne dynamik til udvikling af museet9.

 Da Fiskeri- og Søfartsmuseets mange planer ikke ville 

kunne gennemføres uden eksterne samarbejdspartnere, var 

det vigtigt at få udbygget museets netværk. Det krævede, at 

man fik opbygget kendskabet til museets virksomhed hos 

eksisterende og potentielle samarbejdspartnere såvel i mu-

seale og forskningsmæssige miljøer som blandt bevilgende 

myndigheder, fonds, styrelser og i erhvervslivet. Et element 

i denne strategi var udgivelse af en decideret årbog, som for-

uden en årsberetning rummede en række artikler, der strakte 

sig over hele museets arbejdsområde og videreformidlede 

museets forskningsresultater på dansk og i engelske resu-

méer. Årbogen skulle helst kunne uddeles gratis til både 

relevante samarbejdspartnere og til museumsforeningens 

medlemmer, og den skulle samtidig udgives i et fornuftigt 

udstyr. En sådan produktion var dyr at etablere, og derfor 

oprettede man i 1988 ”Fiskeri- og Søfartsmuseets faddere” - 

en ordning, hvor en række virksomheder gik ind med støtte 

til årbogsudgivelsen mod til gengæld at blive synliggjort via 

årbogsannoncer og opnåelse af særlige fordele som f.eks. 

VIP-kort m.v. I sig selv skabte ordningen et netværk i er-

hvervslivet, som efterfølgende har vist sig at være museet 

til overordentlig gavn på mange måder, men samtidig skab-

tes det økonomiske grundlag for udgivelsen af en årbog, 

hvis første udgave udkom i 1989. Det må konstateres, at 

årbogen, der med nærværende udgave er nået til den 20. 

i rækken, både har levet op til de oprindelige hensigter og 

medvirket til at profilere Fiskeri- og Søfartsmuseet10.

 Sideløbende med disse initiativer var den store opgave 

med realiseringen af den ønskede frilandsafdeling gået i 

gang. Projektets overordnede idé var gennem opbygning af 

en kystlandingsplads, et klitmiljø med esehytte og hjeld, et 

havnemiljø med skibsværft og arbejdende værksteder og en 

bunker fra 2. Verdenskrig at skabe en frilandsudstilling med 

fokus på de maritime erhvervs landbaserede del i tiden fra 

slutningen af 1800-tallet og frem til ca. 1950. Målet var også 

på museumsbegrebets grundlag at skabe en attraktion, som 

med sin kombination af historiske bygninger, arbejdende 

værksteder og aktivitetsmuligheder for publikum kunne kon-

kurrere med sommerlandenes aktivitetstilbud. Projektering 

og lokalplansarbejde omkring det 11.000 kvadratmeter 

store område umiddelbart nord for museet var overstået i 

løbet af foråret 1988. Sideløbende hermed lykkedes det i 

samarbejde med Arbejdsmarkedsnævnet for Ribe Amt at få 

frilandsopbygningen godkendt som beskæftigelsesprojekt, 

og i maj 1988 kunne det praktiske arbejde med nedbrydning 

af huse og skure på Esbjerg Havn til genopførelse på frilan-

det gå i gang. De første afsnit af frilandsafdelingen kunne 

Opbygningen af værft i frilandet i foråret 1990.
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åbnes allerede i sommeren 1989, og året efter kunne man 

via et samarbejde med Metal Esbjergs seniorklub også åbne 

de første arbejdende værksteder. Frilandsopbygningen til-

trak sig stor interesse, og det lykkedes hurtigt at få såvel of-

fentlige myndigheder som fonde, private virksomheder og 

fagforeninger til at støtte projektet med økonomi, materialer 

eller anden bistand. Desuden kunne museet - efter ØD-af-

talen med Esbjerg Kommune - selv yde et pænt økonomisk 

bidrag til projektet, idet det nye tilbud til museets publikum 

i de følgende år medførte en forøgelse af besøgstallet på 

Tarphagevej frem til et toppunkt på 211.000 gæster, som 

blev nået i 199311.

 Opførelsen af frilandsafdelingens bygninger kunne i no-

gen grad løse en del af det behov, som museet gennem årene 

havde opbygget for magasinplads og ordentlige bevarings-

forhold for samlingerne. I 1989 var det med velvillig støtte 

fra Esbjerg Kommune desuden lykkedes at få anskaffet 

tidssvarende edb-apparatur og programmel, så man kunne 

tage fat på en gennemgribende registrering og tilgængelig-

gørelse af samlingerne. Disse tiltag løste dog ikke alle mu-

seets behov med henseende til såvel baglandsfaciliteter som 

plads til nye permanente udstillinger og anden formidling af 

samlingerne. 

I stedet for at kaste sig ud i ad hoc-løsninger på akutte 

behov bestemte museets ledelse sig for en decideret lang-

tidsplanlægning ud fra et tilsvarende koncept om trinvis ud-

bygning som det, der med succes var blevet indledt på fri-

landsafdelingen. Arbejdet med den trinvise udbygningsplan 

for Fiskeri- og Søfartsmuseet blev så småt indledt i 1989. 

Vigtige elementer i processen var at skaffe overblik over sta-

tus og potentiale for museets forskning og formidling, ind-

hentning af erfaring og inspiration fra udbygningsprojekter 

på tilsvarende institutioner i ind- og udland, afklaring af en 

række funktionsbestemte krav til fysiske rammer, overblik 

over basale funktionsstrømme i museums- og akvariearbej-

det samt tilvejebringelse af viden om publikumsadfærd og 

opbygning af det bedst mulige publikumsflow. På denne 

baggrund kunne man opstille en samlet plan for Fiskeri- og 

Søfartsmuseets videre udvikling over en tidshorisont på 25-

30 år. Planen opererede med en knopskydning ud fra den 

eksisterende museumskerne i forskellige etaper, som hver 

for sig kunne deles i underetaper, så finansiering af anlæg 

og overblik over afledte driftsomkostninger herved lettedes. 

Dette ville naturligvis kræve en regelmæssig opdatering af 

planerne, men indebar samtidig mulighed for løbende juste-

ring af forløbet i forhold til et aktuelt marked. Den trinvise 

udbygningsplan ville også kunne være et hjælpeinstrument 

ved planlægning af museets samlede indsamlings-, forsk-

nings- og formidlingsindsats. I forhold til publikum ville 

en trinvis plan bedre kunne fastholde nyhedsinteressen end 

et samlet, stort projekt, og endelig ville besøgende på mu-

seet aldrig opleve en ufærdig institution, idet trinudbygning 

altid ville give indtryk af et helstøbt museum. Fiskeri- og 

Søfartsmuseets trinvise udbygningsplan blev i 1993 frem-

sendt til Esbjerg Kommune og endeligt lokalplansgodkendt 

i 199512. På dette tidspunkt havde museet søsat andre initia-

tiver, som yderligere aktualiserede den fremsendte plan.

Fra åbningen af frilandsafdelingens havnesmedie i oktober 1990 
i forbindelse med Metal Esbjergs 100 års jubilæum. Fra venstre 
ses Poul Holm, Morten Hahn-Pedersen, Dansk Metals nuvæ-
rende formand Thorkild Jensen (dengang formand for Metal 
Esbjerg) og Charles Kronborg. Sidstnævnte var i mange år en 
trofast foregangsmand blandt museets frivillige medarbejdere.
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Forskningscenter
Ved sin ansættelse som museumsinspektør ved Fiskeri- og 

Søfartsmuseet i 1986 havde Poul Holm fået ansvar for mu-

seets fiskerihistoriske arbejde. Som et resultat af Poul Holms 

forskning kunne museet i 1989 åbne en ny permanent fis-

keriudstilling med titlen ”Dansk havfiskeris gennembrud”. 

Samme år stod Morten Hahn-Pedersen for tilrettelæggelsen 

af særudstillingen ”Fanø i sejlskibstiden” - den første af en 

serie særudstillinger, som ledte frem til opbygningen af en 

permanent søfartsudstilling i 1999 og åbningen af en semi-

permanent offshoreudstilling i 2001. 

Det var allerede i planlægningen af dette forløb klart, 

at såvel de kommende permanente udstillinger som den 

hermed forbundne nødvendige indsamling ville kræve eks-

tra plads, men ambitionerne på den kulturhistoriske afde-

lings vegne gik videre end udstillingsrelateret indsamling 

og forskning. I museets naturhistoriske afdeling havde 

man med oprettelsen af sælariet indledt et forskningsar-

bejde, som både havde givet god kontakt til universiteterne 

og placeret Fiskeri- og Søfartsmuseet i det internationale 

forskningsarbejde omkring sælerne og Vadehavet. Det var 

i udgangspunktet naturligt, at museets kulturhistoriske af-

deling skulle tilstræbe at nå frem til en tilsvarende forsk-

ningsmæssig positionering. Museet deltog i henholdsvis 

fiskeripuljen og søfartspuljen, der er samarbejdsorganer for 

den danske museale forskning på disse områder, og man var 

aktivt engageret i forskningsprojekter inden for begge pul-

jer. Desuden havde museet siden 1982 deltaget i et nordisk 

forskningssamarbejde omkring Kattegat-Skagerrak-kyster-

nes kulturhistorie, hvor Poul Holm som projektets sekretær 

stod over for at skulle sammenskrive resultaterne. En del 

af grundlaget var således lagt, men man ville gerne videre 

endnu, og det blev indledning til en målrettet satsning.

Poul Holm blev i 1989-90 i perioder friholdt for mu-

sealt arbejde, så han kunne udarbejde en doktorafhandling 

på baggrund af Kattegat-Skagerrak-projektets resultater, og 

i 1991 erhvervede Poul Holm doktorgraden på afhandlin-

gen ”Kystfolk. Kontakter og sammenhænge over Kattegat 

og Skagerrak, 1550-1900”. Afhandlingen blev udgivet af 

museets forlag i serien Fiskeri- og Søfartsmuseets Maritime 

Skrifter13. I sin egenskab af forlagsredaktør havde Morten 

Hahn-Pedersen besluttet at gøre denne serie til ramme for 

museets prestigepublikationer. For yderligere at kunne syn-

liggøre museets forskning og målrette publikationerne til be-

stemte publikumsgrupper blev forlagets publikationsrækker 

udvidet. Mens museets årbog præsenterede det forsknings-

arbejde, som var undervejs, blev en ny serie af temahæfter i 

1989 lanceret som ramme for formidling af udstillingsrela-

teret forskning, og i 1992 fulgte Fiskeri- og Søfartsmuseets 
Studieserie hvis formål var at nå et smalt publikum af for-

skere i ind- og udland. Sideløbende hermed engagerede man 

sig stadig kraftigere i internationalt forskningssamarbejde 

gennem konferencedeltagelse med oplæg og efterfølgende 

publicering heraf. I 1989 var Fiskeri- og Søfartsmuseet 

medinitiativtager til et nyt internationalt forskningssamar-

bejde omkring Nordsøens kulturhistorie, hvis formål bl.a. 

var at forene museal og universitær forskning gennem af-

holdelse af tilbagevendende Nordsøkonferencer. Sidst, men 

ikke mindst, bestræbte man sig på at positionere Fiskeri- og 

Søfartsmuseet og øge kendskabet til museets arbejde via 

værtskab for internationale konferencer.  

Fiskeri- og Søfartsmuseet var i 1991 vært for såvel de nordiske 
søfartsmuseers internationale arbejdsmøde som Nordsøhistori-
kerkonferencen. Billedet her stammer fra det nordiske møde.
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Efter fem års målrettet indsats var museets kulturhisto-

riske forskning ved at være der, hvor man gerne ville have 

den. Nu gjaldt det om på mere permanent basis at få skabt 

et forskningsmiljø og hermed forbundne løn- og ansættel-

sesvilkår, som var attraktive nok til at holde på gode medar-

bejdere samtidig med, at nye kunne tiltrækkes i forbindelse 

med f.eks. eksterne kontraktopgaver. Endelig gjaldt det om 

at finde en konstruktion, som muliggjorde uddannelse af 

kandidater i maritimhistorie, så man undgik, at nyudklæk-

kede kandidater skulle bruge den første ansættelsestid til at 

specialisere sig i den historie, de var ansat til at varetage. 

Løsningen var direkte samarbejde med et universitet. 

Efter en række sonderinger gik man i 1993 i realitets-

forhandlinger med Aarhus Universitet. Det førte i 1994 til 

etableringen af Center for Maritim og Regional Historie i 

samarbejde mellem disse to parter. Da centret blev opret-

tet efter reglerne for forskningscentre ved universiteterne, 

havde Poul Holm og Morten Hahn-Pedersen forud for de 

endelige forhandlinger været underkastet en uafhængig vi-

denskabelig evaluering, der for begges vedkommende endte 

med kompetenceerklæringer som seniorforskere. Centrets 

forskningsprofil skulle, som navnet antyder, kombinere 

den maritime og den regionale tilgang til historieskrivnin-

gen. Interessefeltet skulle være Nordatlantens, Nordsøens og Østersøens kystsamfund fra middelalder til i dag, og 

der skulle lægges særlig vægt på den sydvestjyske regions 

udviklingshistorie i samspillet mellem kyst og indland. 

Centrets opgaver skulle være at danne ramme om egne 

forskningsprojekter, at være arbejdsplads for stipendiater, at 

initiere regionale og internationale samarbejdsprojekter og 

endelig at være mødested og diskussionsforum for maritime 

og regionale historikere.

Etableringen af forskningscentret var afgørende for 

igangsættelsen af første led af Fiskeri- og Søfartsmuseets 

trinvise udbygningsplan, som omfattede en betydelig for-

øgelse af husets forskningsbagland, arkiver, bibliotek og 

magasiner samt etablering af en permanent søfartsudstilling. 

Museets planer herfor blev vedtaget af Esbjerg Kommune i 

1995 og med C.F. Møllers Tegnestue som arkitekter realise-

ret i et byggeri, som med sine omkring 1.800 kvadratmeter 

i fem etager forøgede museets bygningsmasse betragteligt. 

Den ny museumskube under opførelse i marts 1998.

Fra venstre overvåger daværende museumsinspektør Poul Holm, 
daværende rektor for Syddansk Universitet Henrik Tvarnøe, pro-
fessor Flemming Just og museets bestyrelsesformand Erik Clau-
sen at daværende institutbestyrer Aage Trommer og museumsdi-
rektør Morten Hahn-Pedersen underskriver samarbejdsaftalen 
om fremtidig fællesdrift af det fælles center for maritim og regio-
nal historie. Foto: Tonny Sørensen (Byhistorisk Arkiv, Esbjerg).
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Samtidig gennemgik omkring 1.000 kvadratmeter af muse-

ets oprindelige bygningsmasse en omfattende renovering og 

fornyelse. Tilsammen stod den samlede udvidelse og om-

bygning ved den afsluttende åbning af søfartsudstillingen 

i 1999 i godt 30 millioner kr. - incl. udstilling, inventar og 

udstyr. Alt var udført inden for fastsat tid og budget, og ved 

indvielsen også betalt via tilskud fra såvel amt og kommune 

som fonds og private virksomheder.

Center for Maritim og Regional Historie var oprettet 

for en forsøgsperiode på fem år. Efter en succesfuld vi-

denskabelig bedømmelse i 1999 af centrets virksomhed lå 

mulighederne åbne. Man kunne fortsætte samarbejdet med 

Aarhus Universitet eller vælge et samarbejde med Syddansk 

Universitet, der i mellemtiden havde etableret en campus 

i Esbjerg. Ud fra hensynet til geografisk nærhed valgte 

man i 2000 at indgå en aftale om et 50/50-samarbejde med 

Syddansk Universitet om driften af centret. I denne forbin-

delse skiftede forskningscentrets leder, Poul Holm, stilling 

fra inspektør ved museet til professor ved universitetet. I 

2006 blev Poul Holm rektor for Roskilde Universitetscenter, 

og posten som leder af forskningscentret blev overtaget af dr. 

phil. og dr. habil. Martin Rheinheimer, som siden 2007 har 

været professor i maritim og regional historie ved Syddansk 

Universitet. 

Forskningscentret, der i 2002 fik navneforandring 

til Center for Maritime og Regionale Studier, omfatter i 

dag knap en snes forskere fra de to moderinstitutioner. 

Forskningen koncentreres inden for følgende fire hovedom-

råder; maritime studier, regional udvikling, maritim arkæo-

logi samt turisme og kulturarv. Centrets arbejde følges af 

Fiskeri- og Søfartsmuseet deltager nu i talrige netværk og konferencer. Her et billede fra Center for Energi og Samfunds internationale 
konference, som fandt sted i Esbjerg i februar 2007. Siden 1991 har museet været vært for godt en halv snes internationale konferencer 
og større internationale arbejdsmøder.
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et videnskabeligt råd, og aktiviteterne evalueres regelmæs-

sigt. Grundet deltagelsen i forskningscentrets arbejde har en 

ph.d.-grad - eller opnåelse af en sådan inden for de første 

års ansættelse - siden 1994 været et krav for at blive ansat 

som forskningsmedarbejder ved Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

Begge museets nuværende kulturhistoriske inspektører, 

mag. art. Mette Guldberg (ansat som 2. inspektør i 1994 og 

afløser for Poul Holm som 1. inspektør i 2000) og mag. art. 

Søren Byskov (ansat som 2. inspektør i 2001) har således 

bestået ph.d.-forløb ved forskningscentret. Kravet om en 

ph.d.-grad omfatter nu også institutionens naturhistorikere, 

idet man af hensyn til yderligere tværfaglighed omkring 

bl.a. fiskeriforskningen fremover vil inddrage naturhisto-

rien i forskningscentrets program. Museets nye naturhisto-

riske inspektør, cand. scient. Lasse Fast Jensen, havde såle-

des erhvervet ph.d.-graden før ansættelsen ved Fiskeri- og 

Søfartsmuseet pr. 1. januar 200814.

Gennem de senere års forskningsindsats har man fået et 

solidt grundlag for Fiskeri- og Søfartsmuseets formidlende 

virksomhed og på flere områder placeret museet centralt i 

Museets søfartsudstilling fra 1999 er baseret på forskningscentrets arbejde.
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samfundsdebatten gennem fremlæggelse af ny og dugfrisk 

viden, som via debatindlæg eller pressemeddelelser har fun-

det vej til såvel trykte som elektroniske medier. Desuden har 

man med årene fået opbygget en sådan volumen omkring 

aktiviteterne, at man er i stand til at påtage sig relevant eks-

tern projekt- og kontraktforskning, som ud over øget indsigt 

også bidrager til husets egenfinansiering. Endelig spillede 

museets forskningsindsats en betydelig rolle, da Fiskeri- og 

Søfartsmuseet i 2006 blev godkendt efter museumslovens 

særlige § 16 omfattende museer, der udfører opgaver af na-

tional betydning.

Nyt akvarium og nye planer
Fiskeri- og Søfartsmuseets saltvandsakvarium, der indtil åb-

ningen af sælariet i 1976 havde været museets største pub-

likumsattraktion, var i løbet af 1990’erne ved at være mo-

dent til en omfattende renovering. Knap tre årtiers konstant 

saltvandsgennemstrømning havde haft mærkbar effekt på 

såvel pumpe- og rørsystemer som akvarietankenes jernar-

merede betonkummer. Ifølge en bygningsrapport fra midten 

af 1990’erne ville alene en simpel renovering og ajourføring 

af akvariets tekniske standard beløbe sig til knap en halv 

snes millioner kr. 

En sådan renovering ville imidlertid ikke løse alle de 

udfordringer, som akvariet gav. Da museet blev anlagt, blev 

akvariet designet ud fra samme principper, som Danmarks 

Akvarium var etableret efter i 1930’erne. Det betød, at per-

sonalets arbejdsforhold bag kulisserne var problematiske i 

relation til moderne arbejdslovgivning. Udstillingsmæssigt 

var akvariet heller ikke længere tidssvarende, og det levede 

ikke op til moderne krav om adgangsforhold med videre. 

Investeringer alene i teknik ville derfor hverken bedre per-

sonalets arbejdsforhold eller øge saltvandsakvariets konkur-

rencedygtighed i forhold til den godt halve snes nye akvarie-

baserede oplevelsescentre, som med et helt andet og tidssva-

rende design var skudt op på det danske attraktionsmarked 

siden 1968. Hvis man alligevel skulle investere, forekom 

det på denne baggrund fornuftigt at lave fundamentale for-

andringer, der skabte forbedringer over hele linjen.

 Fiskeri- og Søfartsmuseet udarbejdede derfor - med 

museumspædagog Thyge Jensen som pennefører - et pro-

jektforslag, hvor man af det oprindelige akvarium kun bi-

beholdt ydermurene. Inden for disse opbyggede man et 

helt nyt akvarium, som på grund af karantæneafdelingens 

samtidige flytning til sælariefløjen, tillod en fordobling af 

publikumsarealet og en tredobling af udstillingsakvariernes 

vandmængder og rudearealer. Samtidig indførtes ramper, 

som dels lettede adgang for kørestolsbrugere, dels kunne 

anvendes i forbindelse med en formidling, hvor man popu-

lært sagt startede på stranden og i takt med rampens fald 

bevægede sig stadig dybere ned i havet. Via opsplitning af 

udstillingsakvarium og karantæneafdeling i to separate sy-

stemer kunne sikkerheden omkring dyrenes velfærd øges, 

og trods den betydelige forøgelse af vandmængderne kunne 

den afledte drift holdes på det hidtidige niveau via udnyttel-

se af moderne teknologi og fokus på rationel indretning af 

arbejdsområder. Der var med andre ord tale om et projekt, 

som øgede Fiskeri- og Søfartsmuseets konkurrenceevne 

uden samtidig at øge museets besøgsbehov.

 Forslaget blev i 2000 fremsendt til Esbjerg Kommune, 

som med borgmester Johnny Søtrup i spidsen reagerede 

særdeles velvilligt på projektet og bevilgede knap 18 mil-

lioner kr. til realiseringen heraf. Den kommunale bevilling 

gjaldt bygning og teknik. Herudover skulle der skaffes yder-

ligere et par millioner kr. til det nye akvariums formidlings-

del, men det blev via velvillig støtte fra fonds og private 

Det gamle akvarium under nedrivning i 2001.
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virksomheder også klaret inden åbningen. Af hensyn til 

museets entrébetingede økonomi var det vigtigt, at anlægs-

arbejdet forløb hurtigt og med færrest mulige forstyrrelser 

af publikumsområderne. Det lykkedes. Hen over sommeren 

2001 opførtes en ny karantæneafdeling i sælariefløjen, og 

i slutningen af oktober kunne alle akvariets fisk og havdyr 

flyttes hertil. Herefter blev det gamle akvarium revet ned 

i november og december, så man ved årsskiftet 2001/02 

kunne påbegynde opførelsen af det nye akvarium, som blev 

indviet og åbnet for publikum i juni 2002.

 Fiskeri- og Søfartsmuseets nye akvarium har betydet 

et vældigt løft for husets formidling af fisk og havdyr fra 

danske havområder. På en tur gennem akvariet får man mu-

lighed for at lære om de danske havmiljøers mangfoldig-

hed, blive fascineret af fiskenes tilpasninger til et liv i vand, 

få kendskab til fiskeriet på de forskellige arter samt møde 

akvariepersonalet og få fortalt om fisk og havdyr15. 

 Efterhånden er der også opstået et markant renoverings-

behov i forhold til museets sælarieafdeling fra 1976. På 

basis af den trinvise udbygningsplan arbejder museet her 

på en tilsvarende løsning, som blev anvendt ved akvariet; 

nedrivning af det eksisterende anlæg og opførelse af et nyt. 

Projektet, som forventes færdigt til forelæggelse i 2008, 

opererer med i alt tre hovedelementer, hvoraf det første er 

anlæg af et nyt sælarium med tilhørende teknik, arbejds-

områder og publikumsfaciliteter. I anlægget indgår to nye 

Fiskeri- og Søfartsmuseets nye akvarium, åbnet sommeren 2002.
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vet i miljølovgivningen som deltager i strandingsberedska-

bet for havpattedyr, og museet har i denne sammenhæng 

opbygget en anselig samling af præparater og hvalskeletter. 

Endvidere har museet været engageret i hvalforskning og 

opbygget en database over hvalobservationer i danske far-

vande. Hidtil har dette arbejde udelukkende været formidlet 

via særudstillinger, hjemmeside, foredrag og publikationer -  

bl.a. i den i 1999 introducerede forlagsrække Fiskeri- og 
Søfartsmuseets Biologiske Skrifter - men nu er tiden inde 

til at omsætte den akkumulerede viden i en permanent og 

spektakulær udstilling. Ud over selve udstillingen vil hval-

hallen også skulle rumme et auditorium samt diverse tekni-

ske bagland og arbejdsområder med bl.a. dissektionsrum og 

skeletmagasiner16.

 Projektets tredje element er sammenkædningen mellem 

på den ene side den eksisterende museumskerne og på den 

anden sælariet og hvalhallen. Her vil der bl.a. blive plads til 

en museumsbutik af en sådan størrelse og karakter, som nu-

tidens publikum forventer at finde på en moderne attraktion. 

For det er Fiskeri- og Søfartsmuseet også.

sælbassiner til henholdsvis spættede sæler og gråsæler. Tre 

årtiers arbejde med sæler har givet museets medarbejdere 

mange erfaringer omkring opbygning af de bedst mulige 

forhold for dyrene, og dette vil naturligvis blive udnyttet 

i det nye anlæg, der også vil indarbejde bedre muligheder 

for at gennemføre bl.a. den sæltræning og de speakede sæl-

fodringer, som gennem de seneste år har været på sælari-

ets program. Endelig vil anlægget rumme udstillinger, som 

formidler museets sælforskning, der i de senere år bl.a. har 

omfattet flytællinger af Vadehavets sælbestand og satellit-

mærkning af vilde sæler. Svend Tougaard er i 2008 frikøbt 

til at sammenskrive resultaterne af denne forskning, inden 

han ved årets udgang går på pension efter godt 40 års enga-

geret og banebrydende arbejde for museet.

 Projektets andet hovedelement består af en hvalhal. 

Museets naturhistoriske afdeling gjorde sig de første erfa-

ringer med hvalstrandinger allerede i 1980’erne, men ikke 

mindst de store kaskelotstrandinger på Rømø i 1996 og 1997 

har for alvor bragt de store havpattedyr på museets arbejds-

program. Fiskeri- og Søfartsmuseet er i dag direkte indskre-

Fiskeri- og Søfartsmuseets sælarium fra 1976 står nu foran fornyelse.
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Museum - og attraktion
Allerede ved Fiskeri- og Søfartsmuseets start i 1968 tilfø-

jede saltvandsakvariet museet en status som attraktion i den 

offentlige bevidsthed. Denne status blev yderligere udbyg-

get med tilkomsten af sælariet i 1976, som på det nærmeste 

fordoblede museets besøgstal til omkring 170.000 gæster på 

årsbasis. Besøgsudviklingen fik museet til at interessere sig 

for, hvem gæsterne var, og hvorfra de kom. Man lavede de 

første små publikumsundersøgelser, og engagerede sig også 

organisatorisk i det lokale turismearbejde. Aktiviteterne 

i sælariet bibragte i en årrække museet megen gratis me-

dieomtale, og markedsføringsarbejdet bestod primært i ud-

sendelse af redaktionelt stof til medierne, mens der budget-

mæssigt kun var afsat få midler til hvervebrochurer og andet 

reklamemateriale. 

Da man - bl.a. på grund af øget konkurrence på attrakti-

onsmarkedet - i slutningen af 1980’erne søsatte frilandspro-

jektet, var det imidlertid klart, at satsningen på en museal 

offensiv ved at øge egenfinansieringen via entréindtægter 

ville kræve yderligere midler til markedsføring. For at få 

den bedst mulige effekt for pengene, måtte den øgede mar-

kedsføring følges op med publikumsanalyser og vurderin-

ger af de enkelte reklametiltags gennemslagskraft. Siden 

da har en stadig mere udbygget markedsføring, opfølgende 

Sommerdag på Fiskerimuseet 2007.
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publikumsanalyser, øget engagement i turismens organisa-

tioner og en bevidst forholden sig til attraktionsmarkedets 

krav været et vigtigt element i Fiskeri- og Søfartsmuseets 

planlægning og daglige drift. 

Museets ledelse har stort set konstant været engageret i 

organisatorisk turismearbejde på såvel lokalt som regionalt 

niveau og har desuden med jævnlige mellemrum deltaget i 

arbejdsgrupper og udvalg i relation til det nationale turis-

mearbejde17. Ved årsskiftet 1996/97 blev Fiskeri- og Sø- 

fartsmuseet medlem af markedsføringssamarbejdet Jyllands 
Attraktioner, der stiller høje krav til såvel kvalitet som be-

søgstal hos sine medlemmer. Ud over effektivisering af 

markedsføringen byder samarbejdsorganisationen, der efter 

indlemmelse af store fynske attraktioner har skiftet navn til 

TopAttraktioner, på store fælles publikumsundersøgelser, 

kursusvirksomhed og erfaringsudveksling omkring attrak-

tionsrelevante forhold. Fiskeri- og Søfartsmuseets direk-

tør medvirkede ved etableringen af DTA - Danske Turist 
Attraktioner, og museet indgik i DTA’s stjernemærknings-

ordning af turistattraktionerne straks fra starten i 2005. 

Ordningen kombinerer forbrugeroplysning, markedsføring 

og redskaber til fortsat attraktionsudvikling. Endelig i 2006 

blev museet medlem af Foreningen Tilgængelighed for Alle, 

hvis primære fokus er forbedring af - og reel information 

om - medlemsinstitutionernes tilgængelighed for handicap-

pede.    

 Museets deltagelse i de nævnte organisationer og ord-

ninger har været et nyttigt redskab i tilføjelsen af en service-

orienteret publikumsbetjening til den rent museale virksom-

hed, som fortsat er institutionens primære formål. Den mo-

derne museumsgæst har ikke blot en bred referenceramme, 

som sætter stadig større krav til formidlingens kvalitet og 

substans, men også en opfattelse af museumsbesøget som 

en totaloplevelse. Ingredienser i denne oplevelse er bl.a. 

rene og velholdte bygninger og udendørsarealer, gode og 

rigelige sanitære installationer, synligt og serviceminded 

frontpersonale, spændende museumsbutikker, kvalitetsbe-

tonede bespisningsmuligheder uden ventetid samt legemu-

ligheder for børnene. Fiskeri- og Søfartsmuseet har løbende 

fokuseret på disse ting gennem f.eks. uddannelse og uni- Fiskeri- og Søfartsmuseets nye legeplads, åbnet 2007.
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formering af frontpersonale, udarbejdelse af manualer og 

personalehåndbøger vedrørende procedurer og sikkerhed 

samt kontinuerlig indarbejdelse af handicapvenlige publi-

kumsfaciliteter ved museets udbygninger.

Enkelte udbygninger har alene været direkte rettet mod 

en forbedret publikumsservice. Det var f.eks. tilfældet, da 

Esbjerg Kommune i 2005 på basis af en præsentation af fle-

re års dårlige karakterer i publikums respons på museets ca-

feteria besluttede sig for en modernisering og udbygning af 

cafeteriet til omkring fire millioner kr. I denne forbindelse 

ændredes også den hidtidige ordning med en privat forpag-

ter af cafeteriet, så museet ved åbningen af det nye cafeteria 

i sommeren 2006 selv kunne overtage driften og dermed få 

hånd i hanke med kvalitet, udbud, service og sammenhæng 

med husets profil. Senest har man i museets frilandsafde-

ling, som siden åbningen i 1989 løbende er blevet udbygget, 

i 2007 tilføjet en maritim og handicapvenlig legeplads, som 

blev realiseret via støtte fra fonds og private donatorer. I mu-

seets jubilæumsår føjes på samme vis yderligere en etape til 

denne nyskabelse, der er blevet usædvanlig godt modtaget 

af museets besøgende børnefamilier. Der regnes med fort-

satte udvidelser af legeområdet, og der ligger for frilands-

afdelingens vedkommende endvidere planer på bedding 

omkring opførelse af relevante historiske bygninger - som 

bl.a. røgeri og skibsproviantering - der ud over formidling 

i museets højsæson vil åbne ekstra muligheder for tilfreds-

stillelse af publikums behov for indkøb, mad og drikke18. 

Også her er museet klar til fremtidens udfordringer.

Status og fremtid
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg har 

i dag status som statsanerkendt § 16 museum og firestjer-

net dansk turistattraktion. Via sin forskning, formidling og 

forlagsvirksomhed har Fiskeri- og Søfartsmuseet opnået in-

ternational anerkendelse, og museets medarbejdere sidder 

i dag på en række nøgleposter i såvel nationale som inter-

nationale forsknings- og museumsnetværk. Museets indsats 

på disse områder vil naturligvis blive fortsat fremover.

 Siden åbningen i 1968 har verden omkring museet æn-

dret sig ganske betydeligt. Den udvikling og de strukturelle 

forandringer, som i anden halvdel af 1980’erne blev erkendt 

af museets bestyrelse, er i dag ført igennem til en grad, som 

man dengang end ikke kunne forestille sig. Esbjergs for-

dums så stolte fiskerflåde er reduceret til kun godt en halv 

snes fartøjer, og fiskeindustri og følgeerhverv er fulgt ef-

ter. Tilsvarende reduktioner ses i det øvrige danske fiskeri. 

Fiskeri- og Søfartsmuseet har ikke bare fulgt og dokumen-

teret disse forandringer tæt, men samtidig spredt sit fag-

lige net ud over stadig større geografiske områder og sta-

dig flere felter af temaet ”mennesket og havet” og hermed 

også indarbejdet nye områder som f.eks. offshoreindustrien, 

kystkultur og -turisme samt de store havpattedyr i museets 

forskning og formidling19. I de kommende år vil museet in-

tensivere sin indsats på disse områder samtidig med, at de 

oprindelige kerneområder fortsat vil blive dyrket.

 Omkring Esbjerg Havn har især fiskeriets strukturforan-

dringer afstedkommet nye planer for udnyttelsen af havne-

områderne. Det såkaldte ”Blue View”-projekt med udbyg-

ning af havnen op mod Fiskeri- og Søfartsmuseet mod nord 

med domicilbyggeri, hoteller, shoppingområder, sports- og 

rekreative områder, marina og museumshavn samt kunst-

museum og et såkaldt ”Offshore House” kan medføre helt 

nye udviklingsmuligheder, som vi naturligvis vil hilse hjer-

Fiskeri- og Søfartsmuseet overtog i 2006 driften af Café Fimus.
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Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelsesformænd: 
Lektor Arne Espegaard 1962-1971

Lektor Karl Erik Jensen 1971-1974

Fiskeskipper Hakon Svendsen 1974-1980

Skoleinspektør Jørgen Slivsgaard 1980-1987

Undervisningskonsulent Hans-Jørgen Laustsen 1987-1992

Fiskeskipper Andreas Thygesen 1992-1993

Havnechef Erik Clausen 1993-

Fiskeri- og Søfartsmuseets faglige ledere: 
Mag. art. Alan Hjorth Rasmussen 1966-1982

Cand. mag. Horst Meesenburg 1982-1988

Cand. mag. Morten Hahn-Pedersen 1988- 

teligt velkommen - og ud fra princippet om synergi bidrage 

til at udvikle.

 I 1968 var Danmark mediemæssigt dækket via en en-

kelt fjernsynskanal, et par radiokanaler og en mængde 

landsdækkende, regionale og lokale dagblade. I 2008 har 

vi flere landsdækkende TV-kanaler, satellit-TV, internet og 

et betragteligt reduceret antal dagblade. Det er med andre 

ord ikke længere helt så enkelt at nå et større publikum. Via 

aktuel formidling af ny viden fra museets forskningsfront, 

er det dog i flere sammenhænge lykkedes at slå igennem til 

den brede samfundsdebat. Sideløbende hermed har museet 

gennem den seneste halve snes år haft egne hjemmesider 

på internettet og senest i 2007 oprettet en helt ny og tek-

nisk ajourført hjemmeside under adressen www.fimus.dk. 

Museet vil også fremover styrke internetformidlingen sam-

tidig med, at man på anden vis fortsætter mere traditionel 

formidling og markedsføring af institutionen.

Museet passerede i 2007 gæst nr. 6 million siden åbnin-

gen i 1968, hvilket svarer til et årsgennemsnit på 150.000 

besøgende gennem hele museets levetid. Undervejs har der 

været betydelige udsving i besøgstallene - ikke mindst i de 

senere år, hvor et stadigt mere intenst attraktionsbyggeri 

kombineret med et fald på 7 millioner tyske overnatninger 

i Danmark siden 1998 har sat hele det danske attraktions-

marked under alvorligt pres. Via spredning af egenfinansie-

ringen fra at være primært entrébetinget til også at omfatte 

en stadig bredere vifte af sidesalgsaktiviteter, er det dog 

lykkedes Fiskeri- og Søfartsmuseet at komme gennem disse 

udfordringer uden på nogen måde at reducere aktivitetsni-

veauet, og museet står i dag godt rustet til at møde fremti-

dens udfordringer20.

Fiskeri- og Søfartsmuseet er i dag et museum, som er in-

ternationalt orienteret og lokalt forankret. Et museum med 

muligheder og med planer for fremtiden på alle felter af 

husets virksomhed. At museet er nået til en sådan position 

skyldes først og fremmest en fantastisk flok af engagerede 

og målrettede medarbejdere, som har sprudlet af lyst, vilje 

og evne til at finde vej. Det skyldes også en række af frem-

synede bestyrelser, som har turdet tage konsekvente beslut-

ninger eller turdet følge og bakke op om strategiske beslut-

ninger fra museets til enhver tid siddende ledelse. Men det 

skyldes sidst - og ikke mindst - en fabelagtig opbakning 

fra Esbjerg Kommune og andre bevilgende myndigheder, 

fonds, erhvervsliv og sponsorer samt en række private men-

nesker hele vejen gennem museets historie. Med dette ud-

gangspunkt har Fiskeri- og Søfartsmuseet har en god ballast 

på sin videre kurs mod fremtids mål. 

Fremtidens publikum.
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Noter
1. Sjæk’len, nr. 8-9, 1977, Sjæk’len, nr. 20, 1987, Vestkysten 

23-4-1968.

2. Sjæk’len, nr. 20, 1987. Den første E 1, der oprindelig hed 

S 49 Dana af Skagen, blev i 1978 udskiftet med den noget 

større E 39 Zoar (ex E 39 Godthåb), som siden har sejlet 

under navnet E 1 Claus Sørensen. S 49 Dana af Skagen er i 

dag sat på permanent bedding i værftsområdet i Fiskeri- og 

Søfartsmuseets frilandsafdeling.

3. Sjæk’len, nr. 20, 1987, Sjæk’len - Årbog 1988, Esbjerg 

1989.

4. Morten Hahn-Pedersen: Fra viking til borebisse - 50 ge-
nerationer ved Vadehavet, Esbjerg 2001.

5. Sjæk’len, nr. 20, 1987. Museet havde i 1973 kastet sig ud 

i en pionerindsats med edb-registrering af samlingerne. Da 

det viste sig, at lagerkapaciteten på udstyret ganske enkelt 

var for dyr til at tillade indkodning af alle relevante oplys-

ninger og søgesystemerne desuden ikke smidige nok, måtte 

der sideløbende føres en omfattende registrant, som ikke 

mindskede papirarbejdet. I 1981 havde museet fået overført 

omkring halvdelen af alle museumsnumre til edb, men da 

var den teknologiske udvikling imidlertid løbet fra muse-

ets hulkortsystem, og da det erkendtes, at en ny løsning var 

nødvendig, blev arbejdet foreløbigt indstillet.

6. Fiskeri- og Søfartsmuseets regnskaber 1968-1988.

7. Sjæk’len - Årbog 1989, Esbjerg 1990.

8. Ibid. 

9. Sjæk’len - Årbog 1988, Esbjerg 1989 og følgende år-

gange. Foruden diverse fondstilskud og donationer indgår 

bl.a. entréindtægter, indtjening ved rekvirerede forsknings-

opgaver, diverse projekter, undervisning og cafe-drift i mu-

seets egenfinansiering. I 2005 lå egenfinansieringsdelen på 

knap 75% af den museale drift excl. bygninger. Siden har 

museets § 16 tilskud og ordningen om statslig kompensa-

tion for gratis museumsentré for børn og unge atter øget 

den offentlige andel af driften. Fiskeri- og Søfartsmuseets 

forlagsvirksomhed og museumsbutik køres på selvstændige 

regnskaber.

10. Fiskeri- og Søfartsmuseets ”fadder-ordning”, 1988 

samt Sjæk’len - Årbog, Esbjerg 1989ff. 

11. Sjæk’len Årbog, Esbjerg 1989-93.

12. Fiskeri- og Søfartsmuseets trinvise udbygningsplan, 

Esbjerg 1993, Sjæk’len Årbog, Esbjerg 1989-96. 

13. Poul Holm: Kystfolk - Kontakter og sammenhænge 
over Kattegat og Skagerrak ca. 1550-1914, Esbjerg 1991,  

Fiskeri- og Søfartsmuseets Maritime Skrifter, Nr. 17.

14. Sjæk’len Årbog, Esbjerg 1989ff.

15. Sjæk’len Årbog, Esbjerg 2001-03. Thyge Jensen, Svend 

Tougaard, Niels Knudsen og Morten Hahn-Pedersen: 

Saltvandsakvariet - en ny spændende oplevelse ved Fiskeri- 
og Søfartsmuseet, Esbjerg 2001.

16. Sjæk’len Årbog, Esbjerg 2006, Fokus på havpattedyr - 
nyt sælarium på Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, Esbjerg 

2007.

17. Morten Hahn-Pedersen har siden sin ansættelse på 

Fiskeri- og Søfartsmuseet i 1988 bl.a. været medlem af for-

retningsudvalget for Esbjerg Turistråd, formand for Esbjerg 

Ad Hoc (markedsføringssamarbejde), bestyrelsen for 

Esbjerg Erhvervsudvikling, forretningsudvalget for Jyllands 

Attraktioner, Turismens Fællesråds ”ide-cirkel”, Danmarks 

Turistråds arbejdsgrupper vedr. udvikling af børneturis-

me og attraktionsmærkning, formand for DTA - Danske 

TuristAttraktioner og medlem af Erhvervsministeriets 

Bevillingsudvalg for Turisme.

18. Sjæk’len Årbog, Esbjerg 1989ff.

19. Sjæk’len Årbog, Esbjerg 1989ff.

20. Sjæk’len Årbog, Esbjerg 1989ff. samt officielle regn-

skaber, publikumsstatistik og andet publiceret materiale fra 

Fiskeri- og Søfartsmuseet - f.eks. via Danmarks Statistik el-

ler internet. Vedr. udenlandske overnatninger i Danmark se 

f.eks. www.danskturisme.dk. I forhold til den danske muse-

umsstatestik ligger Fiskeri- og Søfartsmuseet pænt placeret 

med et besøgstal, som på landsbasis ligger omkring 1,5 % af 

totalen og for det gamle Ribe Amts vedkommende på knap 

40 % af totalen for samtlige museumsbesøg (Statistiske 

Efterretninger, Uddannelse og Kultur 2006:3).



33

Summary
The Fisheries and Maritime Museum/Seawater Aquarium in 

Esbjerg will celebrate the fortieth anniversary of its official 

opening in 2008. The first ideas for a museum resembling 

what became the Fisheries and Maritime Museum were 

outlined by the author Hakon Mielche in 1941. But it took 

almost 20 years before serious steps were taken to bring 

Mielche’s ideas to fruition with the creation of the “Associa-

tion for the Fisheries and Maritime Museum” in 1962. The 

association had two main objectives. Firstly, a nationwide 

Danish fisheries collection was to be built up; and secondly, 

a museum was to be created to house this collection. With a 

combination of strongly focused efforts and a sympathetic 

attitude on the part of the City of Esbjerg, both objectives 

were achieved within relatively few years. The Fisheries 

and Maritime Museum opened on 24 April 1968 as the City 

of Esbjerg’s gift to the city’s residents on the occasion of 

Esbjerg Harbour’s hundredth anniversary.

 On its opening, the museum comprised a hall with dis-

plays on the history and development of the Danish fishing 

industry, and a seawater aquarium where the catches could 

be studied alive. The museum carried out an ongoing com-

prehensive research programme which found expression in 

special exhibitions and publications, and it was among the 

first institutions in Denmark to apply the concept of modern-

day documentation, with films and photos of the fishing 

industry of the time. This pioneering initiative was follo-

wed up in other areas. The Fisheries and Maritime Museum 

quickly established a schools service, and the purchase of a 

fishing boat in 1971 also helped to establish a distinct nature 

guide scheme which provided guests with entirely different 

experiences from those to be enjoyed in the museum’s dis-

plays. The museum’s status as pioneer was confirmed in 

earnest when the museum was extended in 1976 to include 

a so-called “sealarium”, which housed a big water tank with 

live seals and a smaller section where abandoned wild seal 

pups could be raised until they could be returned to the wild. 

The Danish seal population was then quite modest, and the 

scientists’ work with the sealarium’s seals was followed by 

a big public. The museum’s seal research, which in time 

also came to include field studies, was rewarded in 1988 

with the WWF’s annual prize.

 The museum was increasingly constricted in the late 

1980s by lack of space, increased competition among at-

tractions in Denmark, and limited financial freedom to ma-

noeuvre resulting from its close association with the mu-

nicipal economy. The museum’s activities were therefore 

redefined. Its area of responsibility was placed under the 

common theme “Man and the Sea”. At the same time, con-

cepts were introduced on stepwise extension of the muse-

um’s research, communication and physical framework, on 

networking as a form of work, on strengthening research 

via university partnership and increased participation in in-

ternational research forums, and on the museum as an at-

traction and business enterprise. The results included the 

opening of the Fisheries and Maritime Museum’s open air 

section (1989), increased freedom to manoeuvre via an eco-

nomic decentralisation agreement with the City of Esbjerg 

(1990), presentation and adoption of the Fisheries and Ma-

ritime Museum’s stepwise extension plan (1993-95), estab-

lishment of the Centre for Maritime and Regional Studies 

(1994), erection of a new museum cube (1997/98), opening 

of a permanent maritime exhibition (1999), opening of a 

semi-permanent offshore exhibition (2001), construction of 

a new aquarium (2001/02), and extension and taking over 

of the running of the cafeteria (2006) and opening of a new 

type of maritime playground which is also suitable for the 

disabled (2007).

 In 2006 the Fisheries and Maritime Museum became a 

four-star Danish tourist attraction and was approved in the 

same year under Section 16 of the Danish Museums Act 

covering museums which perform duties of national signi-

ficance. The museum’s research, communication and pub-

lishing activities have also contributed to its recognition 

beyond Denmark and placed it in international research and 

museum networks. With its international orientation and 

local roots, the Fisheries and Maritime Museum remains a 

museum with possibilities and future plans. It is a healthy 

forty year-old which, in 2007, welcomed its six millionth 

guest since its opening in 1968.


