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Fiskeri- og Søfartsmuseet har siden 1968 været en stor og vigtig aktør på den danske 

museumsscene – og vi har helt fra start indtaget en særlig position blandt Esbjergs indbyggere, 

erhvervslivet og det politiske miljø. Den position skal vi ikke tage for selvgiven, men udvikle og styrke.  

  

Både nationalt og regionalt er museer og attraktioner i gang med at definere en ny superliga.  

  

Fiskeri- og Søfartsmuseet skal derfor lægge en strategisk og operationel plan for, hvordan vi med 

større naturlighed og gennemslagskraft kan indtage en plads i den kommende nye superliga af 

museumsattraktioner i Danmark. Den opgave starter med at genskabe en stærk lokal forankring! 

  

Opgaven hedder Re-Imagine, og består af en relancering af Fiskeri- og Søfartsmuseet, som i 

første omgang handler om at give museet tilbage til Esbjerg. 

 

Den nye Superliga 



 BESTYRELSEN BESTILLER…   

 

• Relancering af museet 

• 100 dage til at udarbejde en køreplan 

• Re-Imagine (tilstandsrapport, analyse, mening og tro, fundament, strategi og grundfortælling) 

• Fundamentet: Masse involvering (workshops, fællesmøder, interview, spørgeskemaer, osv.) 

• Juni 2016: OK! 

 

  









EGNE ERKENDELSER 

1. Culture eats strategy for breakfast 

 

2. Skal lykkes gennem andre 

 

3. Skab indsigt og forståelse (erhvervspraktik, diagrammer, ekstern coach, ledelse i praksis) 

 

4. Sæt holdet (spild ikke tiden, følge din intuition) 

 

5. Fokus på lederskab (mandagsindlæg, mening og tro, coach, netværk) 

 

 

 

Lederskab som jeg tænker det – i denne her situation 

 

Få folk omkring dig til at drømme mere, inspirér dem til at være nysgerrige og lærende, sæt fokus på 

arbejdsglæde og lysten til at skabe – sammen med andre, og tilskynd til mere ansvarsbevidst vildskab. 

 



ET HAV AF FORTÆLLINGER 

Fiskeri- og Søfartsmuseet Saltvandsakvariet i Esbjerg er Danmarks museum for relationerne mellem landet og 

vandet. Vi er optaget af menneskers forhold til havet. Havet har givet materiale og sat liv til både poesi, 

arbejdspladser, økonomi, samfundets udvikling og vores selvforståelse som nation. Men det har også været 

udfordret af menneskets til tider blinde tro på havets uudtømmelige ressourcer og endeløse kapacitet som 

modtager af affald og spildstoffer. Det er forhold som disse, der er vores kilde til inspiration, og som giver anledning 

til refleksion og lyst til formidling. 

  

Gennem indsamling af genstande, dokumenter og beretninger puster vi liv i fortællinger om vores fælles kultur- og 

naturarv. En arv, vi aktivt bruger til at forstå og formidle fortiden, medfortolke nutiden og sætte ringe i vandet i 

fremtiden – til alle og på alle niveauer. I ord, billeder og med levende og døde beviser fra de danske have og kyster. 

Båret af nysgerrighed og engagement viser og fortæller vi om alt fra den seriøse forskning til havets historiske 

dramaer.  

  

Siden 1968 har vi samlet og formidlet Danmarks maritime historie. Vi har koblet natur- og kulturhistorie om 

mennesket og havet i spændende forskningsprojekter, levende fortællinger samt små og store udstillinger i voksen- 

og børnehøjde. Alt sammen med det klare mål at bidrage til gode oplevelser og øget erkendelse. Det er vores rolle 

og vores passion.  

  

For os handler det om at være udadvendte, vitale og lærende. Vi skaber tillid gennem levende beretninger 

baseret på høj faglighed.   

 

Vandene og kysterne omkring os rummer et hav af fortællinger, ligesom det fortsat danner grundlag for ny viden og 

nye spørgsmål. Med vores faglighed bringer vi fortællinger og oplevelser om menneskers forhold til havet videre til 

vores publikum. Til dig. Med basis i en robust og smidig organisation vil vi skabe oplevelser, man taler om. 




