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Forord
Fregatten Jyllands strategi vedtaget i 2018 og revideret i 2021 er styringsredskabet for de 
kommende år og skal understøtte de underliggende mål, der er implementeret i strategien. 
Strategien skal effektueres gennem en række udviklingsindsatser, årlige handlingsplaner, 
vedligeholdelsesplaner samt konkrete projekter og budgetter godkendt af bestyrelsen.

Strategien læner sig med revisionen i 2021 i hovedtræk op af strategien vedtaget i 2018, men 
med væsentlige korrektioner bl.a. hvad angår fastlæggelsen af en række udviklingsprojekter. 
Samtidig har COVID-19-pandemien sat sine spor og har understreget vigtigheden af, at 
den kommende strategi tillige fokuserer på at sikre en robust økonomi og fundament for 
Fregatten Jylland.

 Bestyrelsen for D.S.I. Fregatten Jylland
 August 2021
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Mission & vision 
Mission

At bevare og vedligeholde Fregatten Jylland som kulturarv og 
en historisk funderet og levende attraktion, der bidrager til at 
kommende generationer forstår, hvorledes livet var ombord i de 
store træskibes tid og dermed får forståelse og indsigt i grundlaget 
for Danmark som søfartsnation. 

Vision

• Vi skal være en autentisk og historisk funderet maritim 
attraktion i særklasse.

• Vi skaber engagerende og lærerige oplevelser og formidling, 
hvor historie, kultur og håndværk er i centrum og 
udgangspunktet er Fregatten Jylland.

• Vi skal være anerkendte og efterspurgte eksperter i bevaring og 
vedligeholdelse af større historiske træskibe.
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Mål
Gæsteoplevelsen

• Styrke kendskabet, brandingen og positioneringen som 
attraktionen med de 1000 historier, og dermed øge det hjulpede 
kendskab fra 73% til 75% 

• Øge NetPromoterScore til 65%
• Fastholde gæstetilfredsheden til over 95%
• Skabe grundlag for genbesøg gennem udvikling af aktiviteter og 

traditioner
Økonomi

• Øge indtægterne fra betalende gæster til 100.000 gæster i 2025 og 
min. 10 mio. DKK i entréindtægter

• Udbygge det økonomiske råderum bl.a. gennem 
fondsansøgninger – samlet minimum 20 mio. kr. i perioden frem 
til 2025

• Øge relationer og indtægter gennem attraktive tilbud og brug af 
fregattens rammer

• Skabe partnerskaber, der kan bidrage positivt og økonomisk til 
fregattens udvikling

Udvikling
• Arbejde med langsigtede udviklings- og investeringsplaner
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Med afsæt i tre bærende elementer, 
Åbenhed, Samarbejde og Nytænkning, skal 
strategiens fokusområder medvirke til at:

• Udvikle fregatten Jylland som 
attraktivt og mangfoldigt besøgsmål 
ved at udfolde de mange historier og 
tiltrække flere gæster.

• Skabe et stabilt indtægtsgrundlag bl.a. 
gennem udvikling af eksisterende og 
nye forretningsområder.

• Samarbejde lokal, regionalt, nationalt 
og internationalt inden for alle felter.

Fregatten Jylland – et skib 
med 1000 historier
Gennem fregatten Jyllands mere end 160-årige 
historie har der været stor opmærksomhed omkring 
og kendskab til Fregatten Jylland i den danske 
befolkning. Ikke desto mindre har fregatten fra 2008 
og frem til 2018 oplevet et markant fald i antallet af 
besøgende gæster. For at imødegå og vende denne 
udvikling har Fregatten Jylland med en ny strategi i 
2018 og en ny direktion i 2019 sat en fornyet retning 
med udvikling af kernefortællingen om det stolte 
skib.

Det er målet, at Fregatten Jylland i 2025 skal være 
anerkendt som en attraktion i særklasse, hvor 
gæsterne møder en mangfoldig fortælling om skibet 
og livet ombord, og hvor viden om restaurering 
og bygning af træskibe skal række ud over landets 
grænser.

Strategien og den kommende indsats hviler på to 
ben:

1. At gøre kulturarven aktuel og tale ind i en 
nutidig sammenhæng, hvor kulturarven indgår 
som en relevant del af samtiden og hvor såvel 
fortællingen om fregatten Jylland som det stolte 
håndværk bliver aktualiseret og formidlet til det 

brede publikum, men også i endnu højere grad til 
uddannelsesinstitutionerne.
2. At fokusere på fregattens berettigelse i et 
større og længerevarende perspektiv, hvor det 
unikke håndværk skal sætte fokus på fregatten som 
omdrejningspunkt for håndværket og dermed give en 
enestående platform for formidling af håndværket.
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Ny kurs og horisonter 

Strategien rummer en række forskellige 
fokusområder, som bl.a. omfatter en 
revitalisering af gæsteoplevelsen på Fregatten 
Jylland og som med stor respekt for fregattens 
unikke historie skal tale ind i samtiden. De 
utrolige historier om skibets op og nedture og 
om de mange forskellige funktioner fregatten 
har haft, før den lagde til i Ebeltoft, er der ikke 
mange som kender. Efter 25 år med et stærkt 
fokus på formidlingen af fregattens store indsats 
i slaget ved Helgoland i 1864 skal horisonten 
udvides og gæsterne vil opleve en historie fra 
hele fregattens lange liv.
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Øget fokus på kommunikation 
og markedsføring
Hele kommunikationen og markedsføringen er en grundforudsætning for flere gæster. Fregatten Jylland 
har en relativ høj kendskabsgrad på godt 70%, men til gengæld er danskernes kundskab om, hvad man kan 
opleve ret, begrænset, og dette kalder således på et særligt fokus. Strategien om at løfte besøgstallet vil derfor i 
første omgang betyde et markant øget fokus på markedsføring og kommunikation samt nye formidlingstiltag, 
hvor fortællingen om fregatten og de tilhørende oplevelser er kommunikeret og markedsført gennem en 
struktureret og målrettet indsats.

Målgrupper og budskab

Fregatten Jylland favner en lang række målgrupper lige fra børnefamilier til besøgende med en særlig 
interesse for såvel den maritime historie som det enestående håndværk, der kendetegner fregatten. 
Prioriteret kan fregattens målgrupper skitseres som følger:

Primære målgrupper: gæster til skibet og museet
• Tre generationer fordelt på tre grupper: hele 

familien, børnefamilien samt bedsteforældre 
med børnebørn

• Par uden børn (såvel yngre som ældre)

Budskabet til målgruppen vil fokusere på tre 
hovedområder:

1. Fællesskab for familien
2. Historien i øjenhøjde – også for børnene
3. Fregattens håndværk

Sekundære målgrupper: erhvervsturister og grupper, 
herunder sponsorer

• En anden vigtig målgruppe er 
erhvervsturismesegmentet, som tiltrækkes ved 
at markedsføre budskabet om at kombinere 
mødet eller festen med en fregat-oplevelse 
kombineret med udlejning af møde- & 
konferencelokaler i museumshallen og på 
skibet.Dette understøttes endvidere af en 
opgradering og yderligere professionalisering af 
institutionens mødefaciliteter og ressourcer.
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Viden om gæsternes kendskab til og 
opfattelse af Fregatten Jylland

Viden om gæsternes adfærd er essentielt i 
planlægningen af markedsføringen. Som en del 
af medlemskabet i Top Attraktioner gennemfører 
Fregatten Jylland hvert år en gæsteanalyse og deltager 
endvidere i den overordnede markedsanalyse. 
Sammenholdt med fregattens egne gæstedata via 
billetsalg giver det et indgående indblik i gæsternes 
kendskab til Fregatten Jylland, deres motivation til 
at besøge fregatten, deres oplevelse og efterfølgende 
vurdering af besøget og mange andre værdifulde 
indsigter. Fregatten anvender aktivt denne viden 
til planlægning af såvel formidlingsaktiviteter som 
markedsføring og kommunikation. 
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En robust Fregatten Jylland
Lige siden 2006 har Fregatten Jylland været begunstiget af fire-årige bevillinger fra 
Kulturministeriet til at understøtte det vigtige vedligehold og bevarelsen af Fregatten 
Jylland. Dertil kommer en betydelig støtte fra Syddjurs Kommune til såvel drift som 
vedligehold. Disse eksterne finansieringskilder er af afgørende betydning og en 
forudsætning for Fregatten Jylland, men kalder også for så vidt angår den statslige 
finansiering på et ekstra fokus. Det er derfor et defineret mål, at tilskuddet fra 
Kulturministeriet skal søges gjort permanent, samtidig med at samarbejdet med Syddjurs 
Kommune ikke bare fastholdes men også styrkes.

For at sikre yderligere robusthed skal der i den kommende periode ligeledes fokuseres på 
andre indtægts- og finansieringskilder, således at kapitalberedskabet styrkes og dermed gør 
institutionen mindre sårbar overfor udefra kommende udfordringer, som man har oplevet 
med COVID-19-pandemien.

Disse finansieringskilder omfatter en række hovedområder, der hver især fordrer fokuserede 
indsatser. Èt af hovedområderne er fondene, som er af afgørende betydning for at kunne 
gennemføre de ønskede udviklingsprojekter frem mod 2025. Dette forudsætter en tæt dialog 
og et øget fokus på relationer til fondene, og som er en opgave, der skal løftes gennem et tæt 
samarbejde mellem ledelse og bestyrelse.

Partnerskaber med virksomheder er et andet hovedområde, hvor partnerskaberne skal 
bidrage positivt til fregattens udvikling, både gennem tætte udviklingssamarbejder og 
konkret medfinansiering.
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Kommende projekter

De kommende år vil udviklingsindsatsen centrere 
sig om følgende hovedområder:

Håndværket – Fregatten Jyllands DNA

Fregatten Jylland har sit eget værft, med 
skibstømrere, maler, smed og arbejdsmænd, i alt 10 
dygtige håndværkere som dagligt, året rundt, forestår 
det store arbejde med at vedligeholde skibet.  Det er 
dem og oplevelserne af håndværkets betydning for 
bevarelsen af vores fælles kulturarv, der er med til at 
understøtte fortællingen om fregatten Jylland. 
Af samme årsag skal håndværket og de stærke 
kompetencer, som håndværkerne besidder, 
være løftestang til at styrke relationerne til 
uddannelsessektoren og dermed bidrage proaktivt 
til en aktuel og relevant samfundsudfordring, som 
handler om at engagere langt flere unge mennesker 
i håndværkeruddannelserne. Herudover skal 
håndværket bidrage til at styrke samarbejdet med 
den maritime museumsverden i ind- og udland.

Kvalificering af fundamentet

Fregatten Jylland har gennem alle årene været 
begunstiget af en lang række donationer i form af 
historiske genstande, der dækker alt lige fra maritime 
redskaber til smukke guldaldermalerier. Disse 
genstande har en vigtig funktion i strategien om at 
udfolde de mange historier om fregatten Jylland 
på måder, som kan engagere flere gæster og være 
med til at give dem lyst til at gå på opdagelse i vores 
maritime kulturarv og opleve, hvordan kulturarven 
kan få personlig relevans og give gæsterne lyst 
til at komme igen år efter år. Alle disse genstande 
skal derfor katalogiseres og registreres, således at 
de kan indgå som en aktiv del af de kommende 
temaudstillinger og formidlingsaktiviteter. 
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Revitalisering af gæsterejsen

Gæstens rejse under besøget skal gentænkes og 
revitaliseres, så oplevelsen af selve fregatten bliver det 
faste udgangspunkt for de mange muligheder, der åbner 
sig, når man forlader skibet og træder ud på den store 
fregatplads. Under hele besøget skal gæsten kunne 
udforske mange forskellige typer af oplevelser og kunne 
træde ind i forskellige ’oplevelsesrum’, såkaldte ’story-
boxes’, der løbende udvikles og opstilles – både inde 
og ude. Besøget på fregatten skal efterlade gæsten med 
oplevelsen af livet ombord og ikke mindst de mange 
personlige skæbner og fortællinger.

Dampmaskinen tilbage på fregatten 
Jylland

Da Fregatten Jylland blev bygget, udgjorde 
dampmaskinen ca. 31% af skibets samlede budget. Men 
en replika af dampmaskinen i hulskibet var ikke en del af 
den omfattende restaurering af fregatten i 1990’erne. 
Det er derfor visionen at fuldende præsentationen af 
fregatten Jylland, så vores gæster kan få en helstøbt 
oplevelse af datidens teknologiske hybrid, som helt unikt 
indskriver sig i samtidens stærke fokus på bæredygtighed 
og teknologiske udviklinger indenfor transport i form af 
hybrid/el-biler og konstruktionen af fragtskibe med sejl. 
Hermed vil fregatten ikke blot skrive sig ind i en meget 
aktuel samfundsdagsorden men også kunne præsentere 
den første dansk byggede dampmaskine, - udviklet til 
den danske flåde af Baumgarten, som senere udviklede 
sig til B&W. 
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Fregatten Jylland og omverdenen

Syddjurs og ikke mindst Ebeltoft har et stort potentiale til at forlænge sæsonen såvel forår som 
efterår. Dette potentiale vil komme Fregatten Jylland til gode, og institutionen vil derfor have 
fokus på at styrke samarbejdet med de lokale aktører yderligere, således at Ebeltoft og Syddjurs 
fremstår som en samlet attraktiv enhed. Samtidig skal Fregatten Jylland fortsat spille en aktiv rolle 
i udviklingen af Ebeltoft i samarbejde med Syddjurs Kommune og andre relevante partnere.  Dette 
fokus skal endvidere være med til at sikre en styrket lokal forankring og dermed yderligere brug af 
fregatten.
Fregatten Jylland skal også rette blikket længere ud og dermed styrke de internationale samarbejder. 
Gennem tætte relationer til og samarbejder med den internationale maritime og historiske 
museumsverden samt kulturelle interesseorganisationer skal fregattens styrkepositioner udvikles og 
styrkes.

Turismen i VisitAarhusRegionen

Et vigtigt omdrejningspunkt for tiltrækning af gæster til Fregatten Jylland er såvel de indenlandske 
som udenlandske turister. Dette har som følge af COVID-19-pandemien været stærkt udfordret og 
betyder da også, at turismestrategien for Aarhusregionen er revideret med afsæt i nye trends og 
tendenser for fremtidens turisme og med særligt fokus på en genopbygningsstrategi.
De ændrede rejsemønstre betyder bl.a. en tendens til at flere turister vil komme til landet til lands 
eller til vands, samtidig med at bookinghorisonten er blevet meget kort. Dette vil være en fordel 
for et område for Syddjurs med en øget mulighed for at tiltrække flere turister fra nærmarkederne 
Tyskland, Holland, Norge og Sverige.
Fregatten Jylland indgår som partner på øverste niveau i VisitAarhus strategiske satsning, og denne 
placering giver en lang række fordele med topprioritet ved national og international markedsføring 
samt mulighed for operationel indflydelse på VisitAarhus’ aktiviteter. Denne position vil også indgå 
som en væsentlig faktor i realiseringen af denne strategi med løbende justeringer i markedsføringen 
alt efter udviklingen i turismetendenserne.
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