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Til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Fregatten Jylland 
 

 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Fregatten Jylland for regnskabsåret 1. januar - 

31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efterårsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 

december 2010, kapitel 4 og 6. 
 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse 

nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. 
 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag 

af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar 

for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale 

etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom 
vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det 

opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 

Fremhævelse af forhold ved revisionen 
Den Selvejende Institution Fregatten Jylland har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 

1. januar 2019 – 31. december 2019 medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2019. 

Institutionens budget for året 2019 har ikke været omfattet af vor revision, og vi afgiver således ingen 
erklæring om dette. 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet 

på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 

institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende 

i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 

det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, 

som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige 

vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.  
Herudover:  
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 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. 

 
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens 

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 

revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften. 

 
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 

opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6 regler. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 

af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen 

er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 
de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere 

systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
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Indledning 

Selvom Fregatten Jylland ligger trygt og lunt i sin tørdok, har skibet ikke afsluttet sin rejse. Den rejse, som 
skibet er på nu, fører fra en tilværelse som kulturhistorisk museum til en tilværelse som en attraktion i 

verdensklasse, der når langt ud over Ebeltoft havn.  

 
Strategiplanen for 2018-2025 går under titlen Rethink Fregatten Jylland: vi gentænker konceptet Fregatten 

Jylland med det formål at udvide skibets funktion, så det kan mere end at formidle kulturhistorie.  
 

I sin tid har skibet allerede haft mange forskellige funktioner. Skibet har været krigsskib, kongeskib, 
kaserne, logi for ferierende skolebørn og udstillingslokale. I dag arbejder vi løbende på at gøre skibet 

multifunktionelt og udnytte hele fregatøens potentiale til at skabe rum til leg og læring, rum til viden og 

kultur og ikke mindst rum til fællesskab.  
 

Vi har et meget værdifuldt produkt i fregatten. Den er ”den ægte vare”; fuldkommen unik i sig selv og det 
forpligter! Derfor bruger vi ressourcer på at opretholde en autenticitet i vores virke, i særdeleshed gennem 

det nænsomme vedligehold af skibet, som vores håndværkere er eksperter i. Vi begrænser mængden af 

opslåede plancher og digitaliseret information på selve skibet. Vi udvælger nøje udstillinger, som vi finder 
relevante, og som supplerer historien om fregatten. I 2019 er besøget på Fregatten Jylland blandt andet 

blevet krydret med kunstudstillingen ’Jylland på Jylland – Kunsten går ombord’. Vi har sat mange ressourcer 
ind på at forbedre formidlingen til vores yngste publikummer og gøre hele deres besøg på fregatten til en 

oplevelse fuld af leg, fantasi og historiefortælling. 

 
Ebeltoft er fregattens by og fregatten tilhører Ebeltoft. Derfor er det vigtigt for os at bevare et nært bånd 

både til byens borgere og til Syddjurs Kommune. Vi glæder os over at kunne danne midtpunkt for flere 
folkelige traditioner som f.eks. sankthansaften og tænding af julelys i byens juletræer, som i år fik ekstra 

stor betydning for os, da vi kunne indvie julebelysningen i Fregattens rigning. 
 

Denne årsberetning beskriver årets gang på Fregatten Jylland, vedligehold, udstillinger, formidling til 

publikum, og hvordan vi skaber sammenhæng mellem skibets historie, nutid og fremtid, og tilpasser det 
gamle skib til konstant foranderlige turismetendenser.  
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Formål 

• Institutionens formål er at bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum 

og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvordan livet var ombord i de 

store træskibes tid.  

• Museet skal i det væsentligste omfatte marinehistorie og nyere dansk træskibsbygning samt søge at 

bevare og formidle de håndværksmæssige kompetencer omkring træskibsbygning. Institutionen kan 
erhverve andre historiske skibe eller bygge replikaer af disse. 

 

Arbejdsgrundlag 

• Den selvejende Institution Fregatten Jylland er stiftet 30. marts 1979. 

• Institutionen driver museumsbutikken og træskibsværftet på institutionens område og bortforpagter 

den tilhørende restaurationsbygning til spisestedet ”Karens Køkken.” 

• Institutionens midler indhentes gennem entré, årskort, salgs- havne- og værftsindtægter, offentlige 

tilskud, donationer, testamentariske gaver, indsamlinger og lignende. Institutionens midler anbringes 
i overensstemmelse med de, til enhver tid af Justitsministeriet, fastsatte regler om anbringelse af 

midler under offentlig styrelse eller offentlige tilsyn. 
 

Strategiske mål for 2019 

• Udvikle Fregatten Jyllands identitet og samhørighed med Ebeltoft og byens øvrige stærke 
kulturinstitutioner, Glasmuseet og Ny Malt.  

• Udvikle samarbejdet med aktører i og udenfor Ebeltoft. 

• Tilpasse museets oplevelser og formidling til de demografiske ændringer i nærområdet; flere par uden 

børn, flere ældre. 

• Tiltrække børnefamilier. 

• Nedtone historien om slaget den 9. maj 1864, og skabe rum til Fregatten Jyllands andre historier. 

• Oprette partnerskaber, som kan bidrage til Fregatten Jyllands udvikling. 

• Udbygge og formidle viden og kompetencer om træskibsbygning og vedligehold. 

• Øge antallet af genbesøg gennem særudstillinger, aktiviteter og events. 

• Forbedre gæstetilfredsheden til over 90 % 
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Organisation 

Institutionen har samlet 33 kontrakt- eller honoraransatte medarbejdere fordelt på kontor/administration 
(6), værft (12), museum/guider (9) og butik/entré (6). Omregnet havde DSI Fregatten Jylland 21 

fuldtidsansatte i 2019 herudover er der tilknyttet ca. 35 frivillige. 

 
Ledergruppe:  

• Direktør Karin Buhl Slæggerup  

• Økonomiansvarlig Marianne Stahl Rasmussen  

• Udstillingsleder Karen Louise Juul Christensen  

• Værftsleder Claus Skotte-Lund. 

 
Bestyrelse: 

• Formand Tommy Bøgehøj, byrådsmedlem og udpeget af Syddjurs Kommune 

• Næstformand Henning Kovsted, tidligere statsautoriseret revisor og udpeget af bestyrelsen 

• Morten Siig Henriksen, byrådsmedlem og udpeget af Syddjurs Kommune 

• Anita Søholm, byrådsmedlem og udpeget af Syddjurs Kommune 

• Mikael A.J. Bill, kommandør og udpeget af Marinestaben 

• Leif Mortensen, journalist og udpeget af Danmarks Marineforening 

• Allan Aagaard, direktør Aarhus Teater og udpeget af bestyrelsen 

• Bertel Haarder, MF og udpeget af bestyrelsen 

 
Bestyrelseshonorar 

Bestyrelsen bliver på baggrund af anbefalingerne i Kulturministeriets God ledelse i selvejende 

kulturinstitutioner (2011) vederlagt. 
 

”Medlemmer af bestyrelsen bør aflønnes med et vederlag som et klart signal om det ansvar, der følger med 
hvervet. Vederlaget skal afspejle bestyrelsens indsats og ansvar, men bør ikke overstige, hvad der må 
anses for forsvarligt i forhold til institutionens drift.” 
 

• Formandsvederlag på 20.000 kr. årligt  

• Alle bestyrelsesmedlemmer honoreres med et fremmøde honorar på 2.000 kr. pr. bestyrelsesmøde 

• Medlemmer af forretningsudvalget honoreres med et fremmøde honorar på 2.000 kr. pr. 

forretningsudvalgsmøde 

 
Formanden kan ikke fraskrive sig bestyrelsesvederlaget. Øvrige medlemmer af bestyrelsen kan takke nej 

til at modtage honorar. 
 

For alle bestyrelsesmedlemmer ydes der herudover rejsegodtgørelse. 
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Årets resultat 

Årets resultat udviser et overskud på 142 tkr. mod et underskud på 697 tkr. i 2018 og et budgetteret 
resultat på 200 tkr. Det samlede antal gæster udgør 66.884 mod 67.958 året før.  

 

Forbedringen i årets resultat kan primært henføres til øgede entréindtægter, øget fokus på markedsføring, 
besparelser i lønomkostninger og ej gennemførte udstillingstiltag. Modsat er der gennemført en ikke-

budgetteret, men nødvendig reparation af taget på museumsbygningen. Kunstudstillingen ’Jylland på 
Jylland’, er blev gennemført med finansiering af fondsbevillinger. 

 
Der er skabt et finansielt grundlag som sikrer den kontinuerlige vedligeholdelse af Fregatten Jylland gennem 

Finanslovens årlige tilskud på 3,4 mio. kr., foreløbigt for 2017-2020 og Syddjurs Kommunes tilskud på 1,0 

mio. kr., hvoraf 0,25 mio. kr. anvendes til afdrag på lån. 
 

Institutionens ledelse finder resultatet for 2019 tilfredsstillende. Der er i lighed med året før igangsat flere 
tiltag for at øge gæstetallet og der forventes også et positivt resultat for 2020, hvorved institutionen 

sammen med en fortsat god likviditet også fremover forventer en stabil økonomi. 

 
Årets indtægter og tilskud fordeles således: 

 
 

 
 

Begivenheder efter balancedagen 

Institutionen havde pr. 31. december 2019 en samlet gæld til Arbejdsmarkedets Feriefond på 56.400 tkr. 

Beskæftigelsesministeriet har i januar 2020 orienteret omkring politisk løsning, hvorved Arbejdsmarkedets 
Feriefond i løbet af foråret 2020 tilbyder kulturinstitutioner en nedskrivning af lånets hovedstol med 90 %.  

 
DSI Fregatten Jylland forventer at tage imod tilbuddet og indgå ny låneaftale med Arbejdsmarkedets 

Feriefond. Nedskrivningen er ikke medtaget i årsregnskab 2019. 

 
Der er udover ovenstående ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for 

virksomhedens finansielle stilling.  

Entréindtægter og 
medlemsbidrag

29%

Gaver og donationer
2%

Øvrige tilskud

Syddjurs Kommune
5%

Årets anvendelse af bevillinger
26%

Omsætning butik
5%

Omsætning værft og havn
29%

Forpagtningsindtægt
2%
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Tak  

Der skal lyde en stor tak til Fregattens Jyllands mange frivillige, som altid er klar til at give en hånd med, 
både hvad angår formidling og praktiske opgaver. 

 

DSI Fregatten Jylland retter en stor og hjertelig tak for støtte til vores sponsorer og bidragydere. 
 

 

DSI Fregatten Jylland modtager støtte fra Slots- og kulturstyrelsen til vedligeholdelse af fregatten. 
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Bevaring af fregatten 
Vedligeholdelsesarbejdet af fregatten Jylland gennemføres med afsæt i en rullende vedligeholdelsesplan, 

der strækker sig over en flerårig periode og varetages af institutionens egne håndværkere. 

 
Vedligeholdelsesplanerne for fregatten Jylland er tilpasset den nuværende bevilling fra Slots- og 

Kulturstyrelsen (Finansloven) og de årlige vedligeholdelsesarbejder er tilrettelagt indenfor den økonomiske 
ramme på samlet 16.200.000 kr. over perioden 2017-2020. 

 
Det offentlige tilskud sikrer, at vi kan vedligeholde fregatten Jylland på et niveau, så skibet bevares og 

fremstår som den oprindelige udgave af skibet. Større opgaver udover den løbende vedligeholdelse kræver 

dog yderligere finansiering. 
 

 

 

At vedligeholde fregatten, er en af vores vigtigste opgaver. 

 
Samtidig opfylder bevaringsarbejdet de krav vi stillede til os selv 

i strategiplanen angående formidlingen af træskibsbyggeri og 

udbygning af kompetencer og viden: 
Vores lærlinge er med til at bringe viden og kompetencer ind i 

eftertiden, og håndværkernes arbejde bliver løbende formidlet 
gennem de sociale medier og jævnlige rundvisninger for 

publikum med fokus på håndværket. 
 

 

  

”Formålet er at bevare og vedligeholde Fregatten 

Jylland […]. Vi skal udbygge kompetencer og viden, så 

vi internationalt kan rådgive om bevaring og 
vedligeholdelse af store historiske træskibe.”  

Fregatten Jylland, 1979 
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Vedligeholdelsesarbejde og renoveringer er i 2019 gennemført som planlagt: 

 

• Opsætning af krydsmast efter endt renovering. 

• Påbegyndt montering af vævlinger på riggen. 

• Afslutning af renoveringen af styrbords side  
agter samt røstbænk. 

• Opsætning af stillads midtskibs mhp. udbedring 

af rådskader på røstbænk samt skibsside. 

• Opstart af digital vedligeholdelsesmanual.  

• Opstart på udskiftning af planker på vejrdæk. 

• Vintertaget blev nedtaget medio marts og opsat  
igen efter uge 42. 

 

 

Fregatten Jyllands håndværkere (skibstømrer, smede, malere 
m.v.) har i 2019 anvendt ca. 11.000 timer på vedligeholdelse af 

fregatten. 
 

 

 

  

Vævling: rebstige af tynde tværreb 
spændt ud mellem skibets vanter 

(tovværk, der støtter masterne). 

Røstbænk: plankekonstruktion, der 

er anbragt uden på skibssiden ud for 
hver mast; det giver større spredning 

på vant og barduner, hvorved 
masterne forstøttes bedre i siden. 

Vintertag: (ca. 1000 m2 sejldug på 

trærammer) var en naturlig del af et 

orlogsfartøjs udrustning. Det blev 
fundet frem fra depoterne, når skibet 

blev lagt op for vinteren for at beskytte 

træværket mod vintervejret. 
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Afholdte udgifter og anvendelse af modtaget tilskud til vedligeholdelse af fregatten Jylland 2019: 

 tkr. 

Lønninger egne håndværkere 4.722 

Materialer og fremmed arbejde 581 

Afholdte udgifter i alt 5.303 

Modtaget aconto fra Slots- og Kulturstyrelsen (Finanslov) 3.400 

Modtaget aconto fra Syddjurs Kommune 1.000 

Modtaget aconto i alt 4.400 
Periodiseret til senere anvendelse, primo året 1.350 

Til anvendelse i året i alt 5.750 

Periodiseret til senere anvendelse, ultimo året 447 

 

 

Renoveringen og opsætningen af krydsmasten, der p.g.a. 

rådskader blev taget ned i efteråret 2018, fyldte meget i første 
halvdel af 2019.  

 
Mastens beskaffenhed var lidt værre end antaget, hvilket 

betød, at der også er produceret en ny mærseplatform, storrå 
og ny bom. Den nye mærs er lavet i egetræ. 

 

Skoven ved Sostrup Slot på Norddjurs har leveret 
Douglasstammer til gaffel, bom og store rå. 

 
Mediemæssigt var der også en del interesse omkring 

krydsmasten, hvor både Jyllands-Posten og TV2 Østjylland 

var forbi og publicerede rapportager fra arbejdet. 
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Planlagte vedligeholdelses- og bevaringsopgaver 2020 

År 2020 er sidste år på den nuværende bevillingsperiode fra Slots- og Kulturstyrelsen. Opgaver og 
vedligeholdelsesarbejder er planlagt og budgetteret i overensstemmelse hermed: 

 

• Vejrdæk: Udskiftning af dæksplanker fra stævn til faldereb bagbordside 

• Nye sejldugs-covers til nedgangsluger (3 stk.) 

• Malingsvedligeholdelse af skorsten 

• Malingsvedligeholdelse af officersmessen  

• Vedligeholdelse af lakarbejde på rat og mærsebaljer  

• Vedligeholdelse af styrbordsside fra midtskibs til røstbænk ved fokkemast 

• Vedligeholdelse af barkasserne 

• Opsætning af vævlinger på krydsmast 

• Opsætning af sidebådene  

• Nedtagelse og opsætning af vintertag hhv. marts og oktober 
 

 

Andre værftsopgaver 2019 

Fregatten Jyllands håndværkere har i 2019 udover vedligeholdelsesarbejdet også udført renovation og 

reparation på eksternt ejede skibe. 

 
Derudover er der med støtte fra A. H. Riise lavet nye raperter til bastionen. Raperter er de vogne 

skibskanonerne ligger på. 
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Besøgstal 
   

DANSK
78%

TYSK
10%

NORSK

SVENSK
1%

ØVRIGE
7%

Antal gæster fordelt på nationalitet

DANSK TYSK NORSK SVENSK ØVRIGE

Det samlede antal besøgende i 2019 

blev på 66.884 - mod 67.958 i 2018. 
 

Efter et støt fald i besøgstallet de 

seneste 10 år er det gennem en 
målrettet markedsføringsindsats i 

2019 lykkedes at stabilisere 
besøgstallet. I 2020 vil der fortsat 

være fokus på markedsføring overfor 

potentielle gæster samt grupper. 
 

Størstedelen af gæsterne er fortsat 
det modne publikum, men vi har med 

god succes lavet yderligere tiltag 
inden for børnevenlig formidling f.eks. 

i efterårsferien, hvor vi havde 

workshop om kunst for børn. 
 

Der har igennem året ligeledes været 
et øget fokus på tiltrækning af 

grupper i form af virksomheds-

arrangementer og selskaber. 
 

Fregattens højsæson er i lighed med 
andre kulturinstitutioner koncentreret 

omkring helligdagene og skolernes 
ferier.  

 

Andelen af udenlandske gæster udgør 
22 % mod 19 % i 2018. Vi har i 2019, 

som en del af sæsonprogrammet 
gennemført faste ugentlige guidede 

ture på tysk og engelsk. 
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Bruger- & markedsanalyser 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke (n=598)

Tilfredshed og anbefalingsvillighed

I hvor høj grad er du tilfreds med besøget hos Fregatten Jylland som helhed?

I hvor høj grad synes du, at besøget hos Fregatten Jylland har været pengene værd?

Ville du anbefale Fregatten Jylland til familie, venner eller kollegaer?

Ifølge brugerundersøgelsen for 

2019 udarbejdet af Epinion i 

samarbejde med Top Attraktioner 
har vi generelt høstet rigtig god 

tilfredshed hos vores gæster.  

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Den Gamle By (n=4.419)

Fiskeri- og Søfartsmuseet
(n=2.015)

Fregatten Jylland (n=3.669)

Vadehavscentret (n=1.835)

Hvor attraktive var følgende attraktioner i 2019? 

Høj attraktivitet Middel attraktivitet Lav attraktivitet

Fregatten Jylland har på linje 

med lignende museer en god 

middel attraktivitet. 
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Når Fregatten Jylland bliver valgt fra 

 

 

 

 

 

  

Vi fornyer os 

Relativt mange mener, at Fregatten Jylland ikke har noget 
nyt at byde på. 

 

I 2020 skal vi vise gæsterne, at Fregatten Jylland hele tiden 
fornyer sig, at vi skifter udstillingerne, har nye aktiviteter 

på bedding og at det er en sjov familieoplevelse at besøge 

Fregatten Jylland – også flere gange. 

Indsatsområder for 2020 
Brugerundersøgelsen peger på et par punkter, hvor 

tilfredsheden ligger 1-3% under vores målsætning, 

disse vil vi i 2020 sætte ind overfor:  

• variationen af oplevelser  

• muligheden for at deltage aktivt 

• måden historierne bliver fortalt på 

• muligheden for at lære noget nyt  

• muligheden for at fordybe sig  

• legepladser og legeområder 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Attraktionen har ikke noget nyt at byde på

Jeg havde en dårlig oplevelse sidst

Den type attraktion er ikke længere interessant…

Overvejede ikke muligheden

Overvejede, men synes det var for dyrt

Overvejede, men synes det var for langt væk

Overvejede, men en anden attraktion var mere…

19%

0%

12%

33%

6%

8%

16%

Du har tidligere besøgt Fregatten Jylland, men ikke indenfor de sidste 12 måneder. 

Hvad er de vigtigste grunde til det?

Fregatten Jylland (n=615)
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Afgørende faktorer for attraktionsvalg 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Museets egnethed for børn og unge

Den service som formidlerne og guiderne yder

Atmosfæren og stemningen

Servicen og betjeningen ved indgangen

Tilfredshed med service, atmosfære og

egnethed for børn og unge

Meget tilfreds Tilfreds Hverken / eller Utilfreds Meget utilfreds

Næsten 43 % mener, at dagens bedste oplevelse på Fregatten Jylland var børneaktiviteten ”skattejagten”, 

som forener leg, læring og familiesamvær. 
 

Fregatten Jylland scorer højt på alle de afgørende faktorer for gæsternes valg af attraktion, og er godt 
på vej til at blive en turistattraktion i verdensklasse! 

 
 

Top Attraktioners markedsundersøgelse 2019, udarbejdet af Epinion, afslører en tendens til at man 

primært vælger en attraktion ud fra en hyggelig atmosfære og stemning, oplevelser hvor børn og voksne 
kan have det sjovt sammen og god gæsteservice. 

 

 
 
(n=594) 
 

 
(n=596) 
 
 

(n=514) 
 

 
(n=539) 
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Fregatten Jylland i medierne 

• I løbet af 2019 blev Fregatten Jylland nævnt i medierne i alt 393 gange, inklusive de mange gange 
Fregatten Jylland er blevet nævnt f.eks. i forbindelse med debatten om finanslovsstøtte til 

kulturinstitutioner, Jakob Haugaards gamle valgløfte om at gøre fregatten kampklar m.m.  

 

• 131 omtaler decideret PR, annoncer samt artikler om selve institutionen i trykte og web medier. 
 

Omtalen af Fregatten Jylland dalede en smule i foråret 2019, mens den toppede hen over sommeren. 
Omtalen drejede sig især om kunstudstillingen Jylland på Jylland, som vi har haft stort fokus på at udbrede 

budskabet om. Flere lokale og regionale aviser rundt om i landet bragte nyheden om kunstudstillingen i 
forbindelse med, at flere lokale kunstner bidrog til udstillingen. På denne måde blev budskabet udbredt og 

gjort relevant for publikum mange forskellige steder i Danmark 

 
Regionalt tv 

Østjyllands regionale tv-kanal, TV2 Østjylland, besøgte 
Fregatten Jylland flere gange i løbet af 2019, blandt andet 

i forbindelse med opsætningen af vores nye krydsmast og 

julebelysningen i fregattens rigning. 
 

TV2 Østjyllands sommerprogram ”Så’ det sommer” lagde 
vejen forbi fregatten under en reportage om Ebeltoft, og 

berettede om de modige gæster, som turde klatre op i 
skibets rigning. 

 

TV2 Østjylland interviewede flere engagerede og 
imponerede gæster i forbindelse med vandreforestillingen, 

”Fra drenge til mænd” ombord på fregatten produceret af 
Syddjurs Egnsteater.  

 

 
Avisomtale  

• Aarhus Stiftstidende skrev bl.a. om teaterforestillingen på 

fregatten, besøg af de færøske sejlskibe, kunstudstillingen 
Jylland på Jylland, deltagelsen i Aarhus Festuge, 

repræsenteret ved robarkassen og om ansættelsen af ny 
direktør og udstillingsleder. 

 

• Jyllands-Posten bragte en artikel om kunstudstillingen Jylland 

på Jylland, Fregatten Jyllands deltagelse i Aarhus Festuge, 
fregattens julebelysning, de nye kanonraperter, en annonce 

om juleskafning m.fl. 
 

• Sidst på året skrev især de lokale og regionale medier om 

den nye julebelysning i fregattens rigning og den store 

begivenhed den 23. november, hvor lysene blev tændt. 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

Årsberetning 2019 
 
 

21 

 

Fregatten Jylland på de sociale medier 

 

 

• På knap et år er antallet af ”likes” på 
Fregatten Jyllands Facebook-profil steget 

med 14% fra 4.675 til 5.309. 

 

• Antallet af følgere på Fregatten Jyllands 

Instagram-profil steget fra 1.038 til 1302.  

 

• Nyheden om julelys i fregattens rigning 
gav omkring 18.000 visninger allerede de 

første to døgn, 693 likes, 61 rosende 

kommentarer og 105 delinger. 

 

 

 

 

  

De sociale medier giver os mulighed for at udvide formidlingen af Fregatten Jylland i både tid og rum. 

Små videoklip af, hvordan håndværkerne restaurerer 

skibet, giver publikum en enestående mulighed for at 
se arbejdsprocessen tæt på, selvom man ikke lige er 

på stedet på tidspunktet. Det giver de besøgende en 
indsigt i arbejdet med at bevare Fregatten, som kan 

gøre besøget mere vedkommende og forbedre 

oplevelsen. 
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Udstillinger og aktiviteter 

Kunst, kultur og viden 

Som det er formuleret i strategiplanen 2018-2025, ønsker vi at 
gentænke Fregatten Jylland som kulturinstitution og udvide skibets 

potentialer. Gennem særudstillinger, aktiviteter og events arbejder 
vi henimod at øge antallet af genbesøg. Med tanke på målsætningen 

om også at henvende sig til ”par uden børn” (jf. strategiplan), samt 
et ønske om at udvide vores repertoire af fortællinger om fregatten, 

har vi i 2019 afholdt en række spændende særarrangementer med 

teater, musik og videnskabelige foredrag, som tiltaler det voksne 
kultur- og kunstinteresserede publikum. 
 

2018 - 2019: Modeller på podier – modelbyggernes forunderlige 

verden                                                                 

Udstillingen åbnede den 10. februar 2018, og blev skabt i et tæt 

samarbejde med marineforeninger i Danmark, Orlogsmuseets 
Modelbyggerlaug og Køge Maritime Modelbyggerlaug gennem udlån af 

modelskibe fra lokalafdelingerne. Ved årsskiftet 2018-19 blev det besluttet 
at forlænge perioden med udstillingen til slutningen af 2019.  
 

 

 

15. juni-20. okt.: Kunststillingen Jylland på Jylland – 
kunsten går ombord 

Med kunstudstillingen Jylland på Jylland formåede vi, i et særdeles 
positivt samarbejde med Kunstnersammenslutningen Jylland, at 

revitalisere Fregatten Jylland og oplevelserne af vores maritime 

kulturarv. 18 af kunstnersammenslutningens medlemmer kom med 
hvert sit bud på genfortolkninger af vores smukke fregat, skibets 

historie og søfolkenes liv ombord. De skabte med stort engagement 
nye værker i mange forskellige materialer og formater. Til 

udstillingen blev der udgivet et katalog med introduktioner til 

værkerne. Udstillingen repræsenterede en nytænkning af den 
formidling, der foregår på Fregatten Jylland, som trak tråde tilbage 

i tiden, da man tidligere har anvendt skibet som 
udstillingsvirksomhed. 

 

Derved sluttedes cirklen for vores målsætninger: Kunstudstillingen 
udgjorde en nytænkende og moderne kulturformidling, med respekt 
for institutionens mission og fregattens historiske arv, som på en fin 
måde flyttede fokus fra slaget den 9. maj 1864 og i tilgift skabte 

interesse for skibet hos et kunstinteresseret publikum, en ny 
målgruppe, som måske ellers ikke ville have slået vejen forbi 

Fregatten. 

 
I forbindelse med kunstudstillingen blev der afholdt flere særlige arrangementer: 

• Foredrag: Kunst og nationalitet ved Tom Jørgensen 

• Særrundvisninger for sponsorer og fonde 

• Særrundvisninger for offentligheden 

• Kunstudstilling og workshop for børn arrangeret af Kunstkarusellen 

 

Fakta: Fregatten Jylland 
dannede rammen om 

Landsudstillingen 1909 i Aarhus, 
udstilling om luftfart 1910 i 

København ved Langelinie og om 

”Dansk Arbejdes” kampagne for 
danske håndværks- og 

industrivirksomheder o. 1911. 
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Kulturelle begivenheder  

Henover året har vi selv arrangeret events 
men også haft besøg af en lang række 

kultursamarbejdspartnere. Et af de store 
trækplastre er sankthansaften, som Fregatten 

Jylland traditionen tro arrangerer for byen og 

oplandet. Med gratis adgang til fregatten, 
fællesspisning, fællessang og bål blev 

midsommeraften den 23. juni fejret på 
behørig vis i havneområdet ved Fregatten 

Jylland. Ikke mindst teaterforestillingen 

opHAV - arrangeret af Syddjurs Teater-
forening - gjorde arrangementet festligt. 

Arrangementet var overordentligt 
velbesøgt med et fremmøde på 1700 

gæster – næsten 1000 flere end i 2018. 
 

 

Øvrige arrangementer i 2019: 

9. maj: Fregattens Dag Årsdagen for slaget ved Helgoland, 9. 

maj 1864 blev fejret med aftenåbent, gratis entre og 
fællesspisning. 

 
6.-9.  juni: Færøsk besøg I anledningen af 100-årsdagen for det 

færøske flag, besøgte en flåde på 7 historiske, færøske træskibe 

Ebeltoft, som et led i et større togt rundt i de danske farvande. Valget 
faldt på Ebeltoft som en af destinationerne, fordi fregatten i sin tid, som 

sejlbart skib, besøgte Færøerne tre gange, nemlig i 1862, 1872 og sidst 
i 1874 som kongeskib med kong Christian IX ombord.  

 

10. juni: Pinsegudstjeneste Pinsegudstjenesten er efterhånden 
blevet en god tradition på Fregatten Jylland. Også i år var gudstjenesten 

velbesøgt, og blev gennemført med stor hjælp fra frivillige. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta: I Fregattens tid som 

krigsskib blev der hver søndag 
afholdt gudstjeneste ombord 

ved skibets orlogspræst. 
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Musik, teater og foredrag 

Fregatten Jylland dannede også i 2019 ramme om en lang række 

kulturelle begivenheder i form af musik, teater og foredrag. 
 

En af de store satsninger var vandreforestillingen ’ Fra drenge til 

mænd’ produceret af Syddjurs Egnsteater om Prins Carl ombord på 
Fregatten Jylland, fri fortolkning af virkelige hændelser. Vandre-

forestillingen spillede i perioden 9. – 21. august og blev set af omkring 
750 gæster. Hertil kommer en omfattende mediedækning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige arrangementer i 2019: 

5. feb.: Minikoncert med det østrigske orkester, Artillerie-Traditionskapelle Von der Groeben. 

4. jul.: Svane sender radio live fra batteridækket. 

19. aug.: Samtaler om kunst. Foredrag med arkitekt Kai-Uwe Bergmann. 

21. sep.: Irsk Musik på Batteridækket ved den irske musikgruppe Craobh Leitir Ceanainn.  

25. september: Musikeum: Musikalsk fortælling om ”Den udødelige sømand”, Drakenberg, med glad 

musik og røverhistorier fra de store træskibes tid. 

2. okt.:  Sygdomme hos søfarende i historisk perspektiv. Foredrag med Dr.med. Ole Sonne, lektor 

emeritus i fysiologi. 

14. okt.: Ebeltoft Harmonika Klub spillede op til dans på batteridækket. 

8. nov.: I kamp for flaget. Foredrag med Ph.d. og Cand.mag. i historie, Jakob Serup. 

  

Fakta: Fregatten Jylland har 

tidligere haft tradition for musik 
ombord.  

 

Som krigsskib og kaserneskib i 
anden halvdel af 1800-tallet 

fungerede en del af de yngre 
officerer også som musikanter i 

fregattens eget skibsorkester. 
 

Under fregattens lange togter til 

De Vestindiske Øer øvede de sig 
mange timer om dagen til stor 

glæde for det øvrige mandskab 
og spillede op til dans når 

officererne inviterede til ombord 

officielle baller. 
 

I 2019 har vi også bragt 
musikken til vores gamle skib. 
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Jul på fregatten 

Fregatten Jylland ønsker, at borgerne i Syddjurs Kommune og i Ebeltoft føler glæde for Fregatten. Dette 
ønske har Sparekassen Kronjyllands Gavefond hjulpet os med at opnå med en generøs donation på 50.000 

kr. til opsætning af julelys i Fregattens rigning.  
 

Arbejdet blev påbegyndt i starten af november. Det var ”alle mand på dæk”, da håndværkerne og et par 

af kontormedarbejderne den 14. november stod med hvert sit reb for at trække den lange lyskæde helt op 
til toppen af masterne. Her blev kæden fæstnet i en talje og wirer, som var blevet sat op ugen før, takket 

være støtte fra BMS. Lysene kan nu trækkes op i masterne og tages ned igen år efter år. 
 

23. november: lystænding 

Lysene blev tændt for offentligheden den 23. november, som også var dagen, hvor ”Julemanden” kom 

sejlende ind til Ebeltoft – en årligt tilbagevendende begivenhed arrangeret af Handelsstandsforeningen. 
 

Antallet af besøgende anslås til ca. 560. Vi har tydeligt kunnet mærke 

den begejstring, som begivenheden har skabt hos borgerne i Ebeltoft 
blandt andet gennem de rosende kommentarer på de sociale medier.  

 
Borgerne i Syddjurs Kommune er stolte af Fregatten, og det er vi er 

meget taknemmelige for. 
 

 

 

 

 

7.-8. december: juleskafning og julemarked 

Fregatten Jylland invitererede til julehygge ombord.  
 

Museumsbygningen blev indrettet med julemarked, hvor der 

blev solgt kunsthåndværk og design. Skibet duftede af 
æbleskiver og gløgg, da der blev budt på julemad på 

batteridækket. Det var lunt, rart og stemningsfyldt inde på 
skibet. Hyggen bredte sig, da Slupkoret gav julekoncert og det 

var svært at forestille sig det barske liv og miljø, som herskede 
på Fregatten i sin tid.  

 

På trods af færre gæster sammenlignet med 2018, blev 
omsætningen væsentlig højere end i 2018. 
 

 

 

 

Fakta: I slutningen af 1990’erne var fregatten Jylland også 

oplyst af lyskæder i rigningen, men en stor del af dem blæste 
ned under orkanen i julen 1999. Derefter blev det besluttet at 

droppe denne belysning, til stor skuffelse for mange borgere i 
Ebeltoft og omegn. Med nye og mere hårdføre LED-lys er de 

nye lyskæder en bæredygtig og mere vejrbestandig løsning. 
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Andre aktiviteter 

I 2019 har Fregatten Jylland været involveret i en række øvrige aktiviteter på og udenfor fregatten. 
 

 

30. juli: VM i mountainbike orienteringsløb 

I forbindelse med årets VM i mountainbike orienteringsløb, som blev afholdt i Ebeltoft, dannede Fregatten 

Jylland en smuk ramme om præmieoverrækkelsen. En glad dansk juniormester, Nikoline Splittorff, kaldte 
Fregatten ”et fedt sted at lave præmieoverrækkelse”. Det blev en solrig og festlig dag med rom i glasset, 

anekdoter om Fregatten, spændende musik med HeartBeatGroup (stomp- og performancegruppe) og 
børnevenlige, sportslige aktiviteter for hele familien.  

 

 

1.-4. august: Tall Ships Races 

Fregatten Jylland var repræsenteret ved Tall Ships’ Race i Aarhus med den flotte dampbarkasse, hvor vi 
også tilbød gæsterne at prøve kræfter med rebslagning. Mange gæster besøgte vores stand, hvor der også 

var mulighed for at købe et udvalg af de mange spændende, maritime produkter fra vores butik. 
 

 

Aarhus Festuge & Sailing Aarhus Week 

I anledningen af Sailing Aarhus Week deltog Fregatten Jylland i festlighederne ved at tilbyde publikum en 

sejltur i skibets robarkasse. Fregattens egne skippere sejlede båden ind til Aarhus Bugt og hjem igen. 
Deltagelsen i Sailing Aarhus Week og Tall Ships’ Race i Aarhus var en rigtig god måde at udvikle vores 

samarbejdsrelationer med Aarhus på.  
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Fregatten Jylland for børnefamilier  

I strategiplanen for 2018-2025 har Fregatten Jylland lagt sig fast på at følge de nationale 

turismemålsætninger om særligt fokus på børnefamilier. Med dette for øje, har vi lagt stor vægt på at 

udvikle formidlingskoncepter under begrebet ’leg og læring’. Vi har i løbet af året udviklet og afholdt mange 
arrangementer, som har gjort det sjovt, vedkommende og interessant for børn og deres familier at besøge 

Fregatten Jylland. På helligdage, i skolernes ferier og i højsæsonen har vi haft et fast program med 
aktiviteter som f.eks. rebslagning, historiske rundvisninger for børn og sjove skattejagter.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klatring i stormast  

I sommerperioden og skolernes ferie var der 
mulighed for at klatre op i skibets rigning, 22 

meter over dækket. 

 

Sejlads med robarkassen  

I sommerperioden inviterede vi gæsterne på en 
sejltur med fregattens robarkasse rundt i Ebeltoft 

Vig. 

 
 
 
 

Tyve ombord!  

I 2019 lancerede vi en række nye tiltag og 

aktiviteter, som var målrettet vores yngste 
gæster og som samtidig formidlede fregattens 

historie.  
 

I påsken gik jagten ind på æggetyven, med 

den fiktive historie om skibsdrengen Karl, der 
havde mistet sit påskeæg, og måtte ’spørge’ 

en række af de dukker vi har rundt omkring 
på skibet til råds. Her mødte børnene både 

kok, fyrbøder, kaptajn, matros, prinsesse, 

kanonér, skibslæge og sågar en skibsgris. 
 

Efter en succesfuld påske blev jagten på Karls 
lommekniv en permanent aktivitet for de 

yngste. 

De 6 nøgler 
På udvalgte dage kunne børnene komme på en 

særlig rundvisning, der inkluderede en skatte-

jagt, hvor børnene skulle lytte godt efter 
guidens fortælling for at finde 6 nøgler til 

kongens skattekiste. 
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Fregat-simulator i kælderen genåbnet  

Efter at have været lukket et par år, besluttede vi 
at genåbne den meget efterspurgte aktivitet i 

museumshallens kælder. 
 

Tager man elevatoren ned i kælderen i 

museumsbygningen, dumper man direkte ned i 
slaget ved Helgoland i 1864. Et stort og flot anlæg 

simulerer vejrdækket på Fregatten Jylland: smukke 
træplanker, kanoner, rat og reb.  

 
 
 
 
 

Kunstnerisk efterårsferie på Fregatten  

I uge 42, skolernes efterårsferie, havde Fregatten 
Jylland kunst som tema, blandt andet gennem 

samarbejdet med Kulturskolen Syddjurs’ 

billedkunsthold. Dette samarbejde om børn og 
kunst blev til en fin udstilling i vores auditorium 

med børnenes kunstværker 
 

Børn, som besøgte Fregatten Jylland med deres 

forældre i løbet af efterårsferien, fik også chancen 
for at udfolde sig kunstnerisk i 

museumsbygningens lokaler, da Familieværkstedet 
Kunstkarussellen og Fregatten Jylland inviterede 

børn og deres familie til workshop. Der blev stillet 
saks, papir, pensler og maling til rådighed og 

fantasien fik frit spil under titlen ”Skibet og havet”. 

  
150 gæster fornøjede sig i værkstedet i løbet af 

ugen. Der var rigtig god stemning i området og det 
var en god kreativ aktivitet for både børn og 

voksne. 

  
 
 

Go’nat på museerne 

Ligesom de senere år, blev børn og deres familier onsdag i efterårsferien inviteret på skattejagt på Fregatten 
Jylland, Glasmuseet og Museum Østjylland, som i et fint samarbejde havde skabt et sjovt og (u)hyggeligt 

arrangement for børn i oktober aftenens mulm og mørke. Der var stor tilfredshed blandt gæsterne, både voksne 
og børn var glade for arrangementet, og syntes det var spændende at opleve fregatten om aftenen i mørket.  
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Skoletjenesten 

I skoletjenestens regi havde vi igen i år rigtig gode oplevelser med skolebørn på besøg. Vi fik besøg af 
mellem 40 og 50 folkeskoler, friskoler og efterskoler samt flere gymnasieklasser. I alt 5 skoleklasser kom 

på ”vagttørn” (med overnatning) på Fregatten og hele 25 hold var på ”dagstørn”. Elever fra skoler og 

institutioner i Syddjurs Kommune har gratis adgang. 
  

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

Fakta:  I perioden fra 1936-1949 lå 

Fregatten Jylland til kaj ved Langebro i 
København, og fungerede i denne 

periode som logiskib for skolebørn fra 
provinsen. 

Skattejagt: For børn i indskolingen. 
 

Historisk rundvisning: Med en af vores guider får 

eleverne en introduktion til skibet og dets historie. Kan 
suppleres med skattejagten. 

 
Dagstørn: Børn på mellemtrin og i udskolingen kan 

prøve kræfter med sømændenes daglige pligter: i tre 

timer kan eleverne selv opleve brudstykker af 
sømændenes liv ombord på det store skib. 

 
Vagttørn: Historien bliver til virkelighed i næsten et 

døgn. Eleverne kommer på en sørejse i tiden til 1864, 
hvor de arbejder, spiser og sover i hængekøje på 

fregatten Jylland! Eleverne får en fornemmelse af, 

hvordan det var at leve som sømand i 1800-tallet. 

 

Rundvisning med en håndværker: 

Til de håndværksinteresserede arrangerer vi rund-
visninger med en af vores skibshåndværkere, som tager 

eleverne med rundt på skibet og værftet og fortæller om 
skibsbygning og tømrerhåndværk. 
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(ikke omfattet 

af revision) 

Spec. tkr.  2019  2018  

Budget 
2019 

        
1 Indtægter museum  13.308  12.307  13.956 

2 Dækningsbidrag butik  -190  -221  -212 

           
   13.118  12.086  13.744 

3 
Salgsomkostninger til formidling og 
arrangementer  

-2.347 
 

    -2.306  
 

-2.800 

 Udstillingsomkostninger  -209         -542          -282  

 Museumsskibe           -53            -38          -70  

4 Omkostninger ved projekter         -142          -286       0  

           
   10.367  8.914  10.592 

 Forpagtningsindtægt café  370          366   360 

5 Dækningsbidrag værft og havn  1.612       1.104   1.539 

           
   12.349  10.384  12.491 

6 Salg og markedsføring  -908         -701   -880 

7 Fregattens vedligeholdelse  -5.303      -4.491   -5.671 

           
   6.138  5.192  5.940 

8 Omkostninger, museum  -1.235  -1.117  -867 

9 Omkostninger, café  -197  -90  -61 

10 Omkostninger, værft  -750  -417  -911 

11 Fællesomkostninger  -81  -64  -71 

12 Administrationsomkostninger  -2.756  -3.260  -2.874 
         
   1.119  244  1.156 

13 Afskrivninger         -746          -746          -746  

         
   373  -502  410 

14 Renteudgifter  -231         -195   -210 

           
 Årets resultat  142  -697                                    200 

        
        

        

15 Personaleomkostninger       

        

        

 Resultatfordeling:       

 Årets resultat overføres til egenkapital  142  -697  200 

        
   142  -697                                    200 
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Spec. tkr.  2019  2018 

      

 Anlægsaktiver     
 Materielle anlægsaktiver      

Fregatten Jylland 
 

85.000  85.000 

16 Bygninger, havneanlæg m.v. 
 

117.609  118.355 

  
  

  
 

  
 

Materielle anlægsaktiver i alt 
 

202.609  203.355 

  
  

  
 

         
Anlægsaktiver i alt 

 
202.609  203.355 

  
  

  
 

        

 Omsætningsaktiver      
Varebeholdninger 

 
1.120  903 

  
  

  
 

        
 Tilgodehavender      

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 
 

369  394 

17 Andre tilgodehavender 
 

429  1.195 

 Periodeafgrænsningsposter 
 

0  101 
  

  
  

 
  

 
Tilgodehavender i alt 

 
798  1.690 

  
  

  
 

         
Likvide beholdninger 

 
58  63 

  
  

  
 

         
Omsætningsaktiver i alt 

 
1.976  2.656 

  
  

  
 

        
       

Aktiver i alt 
 

204.585  206.011 
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Spec. tkr.  2019  2018 

      

 Egenkapital      
Overført resultat 

 
1.022  880 

 Opskrivning, Fregatten Jylland 
 

85.000  85.000 

 Opskrivning, byggeri og museumsanlæg 
 

44.600  44.600 

  
  

  
 

  
 

Egenkapital i alt 
 

130.622  130.480 

  
  

  
 

        

 Langfristede gældsforpligtelser     
18 Arbejdsmarkedets Feriefond 

 
56.400  56.400 

 Pengeinstitutter 
 

0  642 

 Lån Århus Amt/Syddjurs Kommune 
 

9.700  9.950 
  

  
  

 
  

 
Langfristede gældsforpligtelser i alt 

 
66.100  66.992 

  
  

  
 

        

 Kortfristede gældsforpligtelser      
Pengeinstitutter 

 
4.941  4.795 

 Lån Århus Amt/Syddjurs Kommune 
 

250  250 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser  275  291 

19 Anden gæld 
 

2.397  3.203 

  
  

  
 

  
 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 
 

7.863  8.539 

  
  

  
 

         
Gældsforpligtelser i alt 

 
73.963  75.531 

  
  

  
 

         
Passiver i alt 

 
204.585  206.011 

  
      

 

 
     

      
20 Sikkerhedsstillelser     

21 Eventualforpligtelser     
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Spec. tkr.  2019  2018 

      

 Overført resultat      

Saldo 1. januar 

 

880  1.577 

 Årets resultat jf. resultatdisponering 

 

142  -697 

  
  

  
 

  
 Saldo 31. december  1.022  880 

  
  

  
 

        

 Opskrivning, Fregatten Jylland      

Saldo 1. januar 

 

85.000  85.000 

 Årets resultat jf. resultatdisponering 

 

0  0 

  
  

  
 

  
 Saldo 31. december  85.000  85.000 

  
  

  
 

        

 Opskrivning, byggeri og museumsanlæg      

Saldo 1. januar 

 

44.600  44.600 

 Årets resultat jf. resultatdisponering 

 

0  0 
  

  
  

 
  

 Saldo 31. december  44.600  44.600 
  

  
  

 
         

Egenkapital i alt 

 

130.622   130.480 
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(ikke omfattet 

af revision) 

 tkr.  2019  2018  

Budget 

2019 

        
1 Indtægter museum       

 Entréindtægter  5.791  5.470  6.100 

 Arrangementer og rundvisninger  201  179  195 

 Medlemmer og bidragsydere  391  474  640 

 Tipsmidler  159  174  200 

 Sponsorater og gaver  229  182  150 

 
Anvendt af bevilling fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney 

Møllers fond vedr. genopretning stævn og agter   0  129  0 

 
Anvendt af bevilling fra Boghandler Henning Clausens Fond vedr. 

Prinsesser ombord  142  157  0 

 Anvendt af bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen, jf. note 7  5.303  4.491  5.671 

 Andre projekter  0  0  0 

 Offentlige tilskud  1.092  1.051  1.000 

        
   13.308  12.307  13.956 

        
        

 

 

2 Dækningsbidrag butik       

 Omsætning  1.126  932  970 

 Vareforbrug  -794  -674  -681 

         Bruttoavance  332  258  289 

           29%  28%  30% 

                

 Indtægt turistservice  288  288  288 

 Lønninger, entré/butik/turistservice  -794  -705  -750 

 Udgifter til egne håndværkere  -16  -62  -39 

        
   -190  -221  -212 

        
        

 

 

3 Salgsomkostninger til formidling og arrangementer   

 Lønninger, formidling  1.917  1.813  2.146 

 Udgifter til egne håndværkere  169  191  164 

 Arrangementsudgift, netto  80  74  50 

 Andre formidlingsomkostninger  181  228  440 
        
   2.347  2.306  2.800 
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(ikke omfattet 

af revision) 

 tkr.  2019  2018  

Budget 

2019 

        
4 Omkostninger ved projekter       

 
 

      
 Genopretning stævn og agter:       

 (bevilling fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond)      

 Udgifter til egne håndværkere  0  0  0 

 Materialer og ingeniørberegning  0  129  0 

        
   0  129  0 

                

 Gentænk Fregatten:       

 (bevilling fra Boghandler Henning Clausens Fond)      

 Udgifter til egne håndværkere  0  0  0 

 Materialer og konsulentydelser  142  157  0 
        
   142  157  0 
                

 Øvrige:       

 Udgifter til egne håndværkere  0  0  0 

 Materialer  0  0  0 
        
   0  0  0 
                

 Omkostninger ved projekter i alt  142  286  0 

        
        

   

 

5 Dækningsbidrag værft og havn       

 Havneindtægter  103  106  100 

 Værftsomsætning, ekstern  237  196  300 

 
Værftsomsætning, regulering igangværende 
arbejder  0  0  0 

 Værftsomsætning, intern fordeling af egne håndværkere  5.910  4.966  6.182 
           6.250  5.268  6.582 

        

 Lønninger, værft  -4.542  -4.076  -4.910 

 Materialer  -20  -47  -30 

 Tab på debitorer  0  20  0 

 Havneomkostninger  -76  -61  -103 

        
   1.612  1.104  1.539 

        
   26%  21%  23% 
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(ikke omfattet 

af revision) 

 tkr.  2019  2018  

Budget 

2019 

        
6 Salg og markedsføring   

 Reklame  836  588  700 

 Informationsblade  0  11  0 

 Møder og rejser  72  102  180 
        
   908  701  880 

        
        

 

 

7 Omkostninger ved Fregattens vedligeholdelse   

 Udgifter til egne håndværkere  4.722  3.885  4.901 

 Materialer  581  606  770 
        
   5.303  4.491  5.671 

        
        

 Vedligeholdelsen er finansieret ved tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og Syddjurs Kommune: 

 Overført til senere anvendelse, primo  1.350  1.441  1.032 

 Modtaget aconto fra Slots- og Kulturstyrelsen  3.400  3.400  3.300 

 Modtaget aconto fra Syddjurs Kommune  1.000  1.000  1.000 

 Egen finansiering  0  0  0 

           5.750  5.841  5.432 

 Afholdte omkostninger jf. ovenstående  5.303  4.491  5.671 
         Overført til senere anvendelse jf. note 19  447  1.350  -239 
        
        

 

 

8 Omkostninger, museum   

 Rengøring  148  116  116 

 Ejendomsskat  3  3  0 

 El  94  116  132 

 Vand og varme  94  87  80 

 Udgifter til egne håndværkere  569  582  303 

 Vedligehold af museumsområde  29  66  0 

 Vedligeholdelse af udstyr og installationer  65  65  36 

 Vedligeholdelse af elevator  15  23  0 

 Vedligehold af museumsbygning  206  51  200 

 Nyanskaffelser  7  3  0 

 Diverse udgifter  5  5  0 
        
   1.235  1.117  867 
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(ikke omfattet 

af revision) 

 tkr.  2019  2018  

Budget 

2019 

        
9 Omkostninger, cafe   

 El, vand og varme, netto  62  42  0 

 Udgifter til egne håndværkere  11  6  13 

 Vedligeholdelse af cafebygning  4  0  48 

 Vedligeholdelse af udstyr og installationer  104  31  0 

 Øvrige omkostninger  16  11  0 

        
   197  90  61 

        
        

 

 

10 Omkostninger, værft   

 Rengøring  50  33  58 

 El  121  116  120 

 Vand og varme  137  125  100 

 Vedligehold, værktøj  0  4  0 

 Vedligehold, maskiner  8  4  0 

 Vedligehold, køretøjer  11  2  0 

 Vedligehold, bygninger  17  24  65 

 Udgifter til egne håndværkere  307    448 

 Vedligehold, installationer  32  34  0 

 Vedligehold, bedding  0  0  0 

 Brændstof  22  20  0 

 Affald/container  35  45  0 

 Nyanskaffelser  3  6  0 

 Diverse udgifter  7  4  120 

        
   750  417  911 
        
        

 

 

11 Fællesomkostninger   

 Kasseterminal, dankort m.v.  50  49  71 

 Udgifter vedr. billetsalg  3  1  0 

 Renovation  28  14  0 
        
   81  64  71 
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(ikke omfattet 

af revision) 

 tkr.  2019  2018  

Budget 

2019 

        
12 Administrationsomkostninger   

 Lønninger, administration  1.983  2.397  1.970 

 Bestyrelsesmøder inkl. honorar  118  152  120 

 Alarm  24  64  60 

 Forsikringer  244  372  400 

 Kontorhold  34  22  48 

 Telefon  73  64  100 

 Revision  108  156  150 

 Advokat  0  8  0 

 Konsulentassistance  4  0  0 

 Vedligehold, EDB  210  65  144 

 Kontingenter  105  75  96 

 Kassedifference  -3  1  0 

 Porto  20  31  24 

 Delvis moms  -204  -166  -250 

 Momsrefusion  -64  -75  0 

 Øvrige administrationsomkostninger  104  94  12 

        
   2.756  3.260  2.874 

        
        

 

 

13 Afskrivninger   

 Bygninger, havneanlæg m.v.  746  746  746 
        
   746  746  746 

        
        

 

 

14 Renteudgifter   

 Renter, pengeinstitutter  227  192  198 

 Renter, kreditorer  0  0  0 

 Gebyrer  6  3  12 

 Kursregulering  -2  0  0 

        
   231  195  210 
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(ikke omfattet 

af revision) 

 tkr.  2019  2018  

Budget 

2019 

        
15 Personaleomkostninger   

 Jf. note 2, 3, 5 og 12:       

 Lønninger, entré/butik/turistservice  794  705  750 

 Lønninger, formidling  1.917  1.813  2.146 

 Lønninger, værft  4.542  4.076  4.910 

 Lønninger, administration  1.983  2.397  1.970 

        
   9.236  8.991  9.776 

        
        

 Specifikation:       

 Gager  8.138  8.043  9.776 

 Pensionsbidrag  585  523   

 ATP-bidrag  53  57   

 FIB  187  183   

 Lønrefusion  -318  -300   

 Køb af fremmed arbejde / vikar  0  91   

 Kørselsgodtgørelse  87  123   

 Skatteværdi, fri telefon  -14  -14   

 Skatteværdi, sundhedsforsikring  -9  -10   

 Regulering, forudbetalt løn  67  -67   

 Regulering, skyldigt overarbejde og løn  -13  44   

 Regulering, feriepengeforpligtelse  158  110   

 Regulering, skyldig fritvalgsbetaling  128  36   

 Øvrige personaleomkostninger  187  172   
        
   9.236  8.991  9.776 
        
        

 Vederlag til bestyrelse  102  118  120 
                

 Gennemsnitlig antal medarbejdere  21  20  22 
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16 Materielle anlægsaktiver  

Bygninger, 

havneanlæg 
m.v. 

 Anskaffelsessum 1. januar 2019  130.036 

        

 Anskaffelsessum 31. december 2019  130.036 

        

 Afskrivninger 1. januar 2019  11.681 

 Årets afskrivninger  746 

        
 Afskrivninger 31. december 2019  12.427 

        

 Bogført værdi 31. december 2019  117.609 

     
    

    

 Anskaffelsessum specificeres således:   

 Grundudgift  35.000 

 Havneanlæg  13.145 

 Værftsbygninger  25.253 

 Tekniske installationer  1.750 

 Museumsbygning  54.888 
    
   130.036 

 

 

 

 tkr.  2019  2018   

        
17 Andre tilgodehavender   

 Lønrefusion  57  77   

 Mellemregning personale  4  5   

 Tilskud Slots- og Kulturstyrelsen, 4. kvartal  0  850   

 Forsikringserstatning  363  0   

 

Bevilling fra Boghandler Henning Clausens Fond, ej 

udbetalt  0  232   

 Kreditnotaer hos leverandører  5  31   
        
   429  1.195   
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18 Langfristede gældsforpligtelser 

Institutionen har to lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond, optaget i henholdsvis 2001 og 2003 på samlet 

56.400 tkr. 

 

Beskæftigelsesministeriet har i januar 2020 orienteret omkring politisk løsning, hvorved 

Arbejdsmarkedets Feriefond i løbet af foråret 2020 tilbyder kulturinstitutioner en nedskrivning af lånets 

hovedstol med 90 %. Restgælden vil herefter udgøre 5.640 tkr., som skal afdrages over 25 år. 

 

 

 tkr.  2019  2018   

        
19 Anden gæld   

 Moms  38  111   

 ATP  18  21   

 FIB m.v.  32  29   

 Pension  33  41   

 Feriepenge  41  82   

 Ferie- og feriefridagsforpligtelse  715  722   

 Feriepengeforpligtelse, ny ferielov til indefrysning  165  0   

 Fritvalgsbetaling  118  96   

 Skyldig afspadsering  126  139   

 Skyldig A-skat  0  24   

 Mellemregning, personaleforening  42  38   

 Mellemregning, Træskibsbro  124  124   

 Depositum, Café  90  90   

 
Modtagne, ikke anvendte tilskud fra Slots- og 

Kulturstyrelsen og Syddjurs Kommune  447  1.350   

 Afsat revision  100  100   

 Afsat til udbedring af forsikringsskade  300  0   

 Øvrige skyldige omkostninger  8  236   

        
   2.397  3.203   
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20 Pantsætninger 

Der er tinglyst ejerpantebrev nom. 6.000.000 med pant i matr. Nr. 212 Ebeltoft Bygrunde, 

bygning 2 til Sparekassen Kronjylland. 

 

Der er tinglyst ejerpantebrev nom. 11.400.000 med pant i matr. Nr. 212 Ebeltoft Bygrunde, 

bygning 1 til Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Der er tinglyst ejerpantebrev nom. 45.000.000 med pant i matr. Nr. 212 Ebeltoft Bygrunde, 

bygning 2 til Arbejdsmarkedets Feriefond. 

  

Bogført værdi af de pantsatte bygninger udgør 117.609 tkr. 

 

 

21 Eventualforpligtelser 

Arbejdsmarkedets Feriefond har bevilget tilskud til 3 projekter. Forpligtelsen nedskrives over 3 - 10 år. 

Der resterer pr. 31/12 2019 1.530 tkr. 
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GENERELT 

 

Årsregnskabet for Den Selvejende Institution Fregatten Jylland for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 

økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. 

 

Anvendt budget 

Som budget i regnskabet er anvendt det af Slots- og Kulturstyrelsens godkendte budget fra november 

2018. 

 

Generelt om indregning og måling 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes 

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 

Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede 

regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når der er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterende på balancedagen. 

 

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 

 

 

RESULTATOPGØRELSEN 

 

Indtægter 

Entre-, sponsorindtægter og butiksomsætning indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. 

Tilskud til vedligeholdelse af Fregatten Jylland fra Slots- og Kulturstyrelsen indregnes i takt med at 
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vedligeholdelsesarbejdet udføres. Øvrige donationer og tilskud indregnes i henhold til de indgåede aftaler. 

Arv indregnes på udbetalingstidspunktet. 

 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter omkostninger til formidling, udstillinger, salg, administration, bygninger m.v. 

 

Personaleomkostninger er i resultatopgørelsen fordelt på de enkelte afdelinger / projekter. 

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge 

til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. 

 

Renteudgifter 

Renteindtægter og -udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

 

BALANCEN 

 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

 

Fregatten Jylland måles til kostprisen i forbindelse med renoveringen. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.  

Fregatten Jylland er opført til de afholdte omkostninger ved renoveringen. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og 

restværdier: 

   Brugstid Restværdi 

Fregatten Jylland 100 år 85.000.000 

Havneanlæg 100 år 0 

Værftsbygninger 100 år 6.400.000 

Tekniske installationer 100 år  0 

Museumsbygninger 100 år   14.000.000 
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Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen 

er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

 

Gældsforpligtelser 

Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. 

 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld måles til amortiseret 

kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

 

ØVRIGE OPLYSNINGER 

 

Den Selvejende Institution Fregatten Jylland er ikke skattepligtig 

 

Den Selvejende Institution Fregatten Jylland er delvis momsregistreret 




