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Danmarks Maritime Park

1. Danmarks maritime DNA
Visionen

Danmarks Maritime Park på Nyholm og

Refshaleøen er visionen om at skabe en
enestående manifestation over dansk
søfart i fortid, nutid og fremtid. En autentisk, engagerende og levende forbindelse
mellem hav og land, havn og by, borgere
og besøgende. En manifestation, som er
et værdifuldt bagtæppe for den kommende byudvikling på nogle af Københavns
mest ikoniske lokaliteter.
Danmarks Maritime Park er visionen om
at skabe et samlende forløb med promenade, aktive kajpladser, bådebyggeriaktiviteter og andre maritime aktiviteter fra
Refshaleøens dokanlæg i øst til Nyholm
med Mastekran, Sixtus, Rigets Flag og
Bøje 1 med Kongeskibet Dannebrog i vest.
Baggrunden
I 1.000 år er Danmark stået til søs. For at
erobre nyt land, forsvare riget, handle og
udforske i videnskabens navn. De seneste
godt 100 år også af lyst til at opleve, dyrke
sport og udfordre i ædel kappestrid. Takket være enestående maritimt håndværk,
godt købmandskab og modige beslutninger er Danmark i dag en førende nation på
verdenshavene.
Københavns Havn – købmændenes havn –
har været Danmarks største arbejdsplads.
Orlogsskibe fra flådens værft på Holmen
og handelsskibe fra byens mange private
skibsværfter, bl.a. Danmarks største skibsværft, Burmeister & Wain på Refshaleøen,
besejlede verdenshavene. Rederierne, skibene og søfolkene ombord bandt København til verden og bragte verden til byen.
Københavns Havn og dansk søfart var og
er et særdeles vigtigt element i Danmarks
udvikling som industri- og videnssamfund.
Vores rigdom og velfærd kan i dén grad
tilskrives søfart.

I dag er Københavns Havn rig på krydstogtsturisme, og i rivende, rekreativ
udvikling som sanse- og pusterum. Ud for
havnefyret finder vi ét af verdens mest
trafikerede farvande.
Men det er også en havn, hvor den maritime kulturarv trænger nyt liv og kan tåle
at blive trukket frem på scenen til gavn
for byens borgere, turister og erhvervsliv.
København mangler en stor og samlende
fortælling om byens og landets maritime
DNA.
Vi savner stedet, hvor vi i fuld skala og i
frisk luft kan opleve den maritime og sejlende kulturarv og elementer til Danmarks
maritime fremtid. Men vi har lokaliteterne, Nyholm og Refshaleøen, hvor den
stærke historie og dybe erfaring om Det
Blå Danmark gennem alle tider kan fortælles legitimt og med gennemslagskraft.
Det er en fortælling, som også kan blive
et stærkt og værdiskabende bagtæppe for
udviklingen af en fascinerende bydel med
attraktive boliger og nye erhverv.
Det er derfor, en kreds af entusiaster med
relationer til søfart, bevaringsværdige
skibe og maritim historie har formuleret
idéen om en maritim park i hjertet af
København.
På Nyholm og Refshaleøen. To lokaliteter,
der indtil for relativt få år siden hver for
sig og sammen, udgjorde et nationalt og
globalt, maritimt kraftcenter. To lokaliteter, der i fremtiden kan blive pejlepunkt
for areal- og byudvikling med kant, kvalitet
og verdensklasse.
DMP-Initiativgruppen
Danmarks Maritime Park
København, december 2018

20.000 stk 20” containere på et Mærsk -Triple E
containerskib

Danmarks Maritime Park

Københavns Havn
1.000 års historie, en mangfol-

dighed af funktioner og et virvar af
aktiviteter:  Landingsplads, sildehavn,
tømmerhavn, krigshavn, gods-, kul- og
gasværkshavn, frysehavn, frihavn og nu
krydstogtdestination. Utallige værfter
og endnu flere værtshuse. Isbrydere og
badeanstalter. Lystbådehavne, ro- og
sejlklubber.
Velfærdsstaten Danmark, vores rigdom og
velstand, skyldes i høj grad vores status
som søfartsnation.
Allerede Saxo kaldte byen ved Øresund
for ’Mercatorum Portus’ – købmændenes
havn. Den florissante periode med sejladsen på kolonierne, handelspladser og vældige pakhuse, import, eksport og i allerhøjeste grad reeksport. Nu som hjemsted
for et af verdens største rederier.
Danmarks hovedstad var og er
en havneby. Engang Danmarks største
arbejdsplads og selve fundamentet for
byens og landets velstand.
Og fremtiden har spændende muligheder.
Ikke mindst når et internationalt
CNN har København på toppen af en liste
over 10 af verdens metropoler, som skal
besøges i 2019, bl.a. med reference til
netop byens beliggenhed ved havet.
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Nyholm – flådens leje

I århundreder var Holmen Københavns

hjerte og Danmarks største arbejdsplads.
Vandområdet mellem Nyholm og Sjælland
blev kaldt ’flådens leje’. Det var her, kongens skibe blev bygget og udrustet. Herfra
sejlede skibene ud. For at gå i krig, hævde
dansk suverænitet eller sikre den danske
handelsflåde.
På Nyholm står den dag i dag nogle af
Danmarks mest ikoniske bygningsværker,
for eksempel Mastekranen og Under Kronen. Her udspiller én af nationens største
og mest dramatiske traditioner sig med
salut fra Batteriet Sixtus. Her vejer Rigets
Flag. Og i Bøje 1 ligger Kongeskibet Dannebrog. Det er også her, fregatten Peder
Skram, torpedomissilbåden Sehested og
ubåden Sælen har hjemme. Når skoleskibet ikke er på togt med unge elever
og fremtidens søfolk, er det også her, at
Georg Stage lægger til kaj.
Med forsvarsforliget 2018-2023 er det
besluttet at afvikle de militære aktiviteter
på Nyholm. En æra er slut, forliget åbner
også mulighed for at anvende de fredede
bygninger, monumenter, anlæg og områder til aktiviteter, der i endnu højere grad
rækker ud mod byens borgere og besøgende.
Med respekt for Nyholms særlige, nationale betydning vil Danmarks Maritime
Park med ny teknologi, arbejdende værksteder og en levende formidlingsform
skabe en unik tidsrejse i flådens historie
og udvikling. Potentialet til at opnå status
som UNESCO World Heritage Site er til
stede. En dansk pendant til flådehavnene
i Portsmouth, England, og Karlskrona i
Sverige.

Linieskibet Dannebroge
Året er 1710. Den danske hær havde lidt nederlag
ved Helsingborg. Forsøget på at generobre Skåne
var slået fejl, og flåden havde evakueret hæren.
Den danske flåde lå 4. oktober 1710 for anker i
Køge Bugt, da den svenske flåde pludselig dukkede
op. Kommandør Ivar Hvidtfeldt, chef for Dannebroge, der lå nærmest den svenske flåde, tog kampen
op med svenskerne og gav derved den øvrige del
af den danske flåde tid til at blive kampklar. Men
Dannebroge blev skudt i brand og sprang i luften.
Ud af en besætning på 550 mand blev kun ni reddet. Ved sin indsats reddede Iver Huitfeldt formodentlig flåden for en katastrofe.
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Mastekranen og Marsmarken

Innovativt offentligt/privat samarbejde
Samtidig model af den innovative skibsskrue, som
blev trukket op i skroget, når Skrue-dampfregatten
udelukkende gik for sejl.

Den åbne innovative skole
På  Marsmarken og i spanteloftsbygningen
kan der, som i fordums tider igen bygges
træskibe på en rekonstruktion af et af de
gamle træbeddinger. Sammen med byens
og regionens erhvervsuddannelser, vil det
være muligt at skabe et bådebyggerakademi og gribe nye generationers hjerner
og hjerter i spændingsfeltet mellem teori
og praksis, mellem boglig viden og godt
håndværk.

Fregatten Jylland
Skrue-dampfregatten Jylland repræsenterer perioden med overgangen fra sejl til damp i den danske
flåde.
Fregatten Jylland blev søsat fra Nyholm d. 20.  nov.
1860 og deltog succesfuldt i slaget ved Helgoland
1864 samt i en lang række sejladser til og fra de
Dansk Vestindiske Øer.
Fregattens dampmaskine er konstrueret  af maskininspektør W. Wain og bygget af Baumgarten
og Burmeister i 1861. Et eksempel på forbilledligt
samarbejde mellem staten og det private værft.

Ekspeditionsskibet Galathea
Korvetten Galathea, som løb af stablen på
Nyholm i 1831, var en særdeles sejldygtig korvet,
som af samme årsag blev brugt til den første
2-årige Galathea-ekspedition til Nicobarene i
1845-47.
Udover den berømte ekpedition transporterede
Galathea også Thorvaldsens kunstsamling til
København og deltog bla. i krigen i 1849, så skibet
griber fortællemæssigt grundigt fat i mange af
Danmarks Maritime Parks fokusområder.
Skole- og forskningsprojekt
Initiativgruppen foreslår, at der på den rekonstruerede bedding på Marsmarken - eller i tørdokken
på Refshaleøen - bliver bygget en kopi af Galathea
fra 1831, men nu med elmotor og batteripakke/
flywheel som ballast, samt at den berømte videnskabelige ekspedition gentages som et skole- og
forskningsprojekt for maritime håndværkere, unge
marinbiologer og vordende søfolk.
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Visuelt fyrtårn

Visuelle fyrtårne
Batteriet SIXTUS med salut og Rigets Flag,
Mastekranen og Under Kronen, er sammen med fregatten Peder Skram symboler
på flådens centrale betydning i Danmarks
udvikling som markant flådenation.

Mastekranen og Planbygningen
Mastekranen er Danmarks Maritime Parks visuelle
fyrtårn.
På sigt vil det være oplagt at bruge den smukke
mastekran og den tilstødende Planbygning som
ramme for skiftende maritime udstillinger.

Sælen og Sehested
Nationalmuseets to skibe: Ubåden Sælen og  
torpedomissilbåden Sehested står over for en gennemgribende renovering og nyopsætning.  
Hvis ubåden Sælen og torpedomissilbåden Sehested skal bevares for eftertiden, bør de lægges i
en flydedok med kunstigt vandspejl ved fregatten
Peder Skram og formidles samlet.

StandardFlex
Det fleksible containersystem fra StandardFlex er
stadig i brug på de nyeste af flådens fregatter.
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Tlf.: 3266 5000
Fax:

BYGGESTØTTECENTER VEDLIGEHOLDELSES TEAM KØBENHAVN

FORSVARETS BYGNINGS- & ETABLISSEMENTSTJENESTE

Danmarks Maritime Park
skal ikke være et museum!
Det har vi Nationalmuseet til.
På Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet, der i
dag er en del af Nationalmuseet, findes i
det gamle tøjhus fine museumsgenstande
fra de to museers samlinger.
Danmarks Maritime Park skal snarere
være en moderne version af Porthsmouth
Historic Dockyard. I den maritime park
skal der være plads til store, solide genstande på  både Nyholm og Refshaleøen.
Genstandene skal understøtte den levende formidling, der kan opleves på værftet,
og den nye Virtual Reality og Augmented
Realityformidling.
Disse formidlingsaktiviteter kan yderligere
suppleres med besøg i Radiohytten, hvor
man kan se apparater fra telegrafiens og
radioens barndom, som leder os frem til
dagens satelit - og lyslederbaserede kommunikationsveje.

Spanteloftsbygningen
Den historiske bygning kan i stueplan indrettes
som et åbent magasin for Danmarks Maritime
Park, og førstesalen som fremtidens modelværksted  for “Den åbne, innovative maritime skole”
med 3D modellering, 3D print og laserskæring.

Arsenalvej 55

DK-9800 Hjørring

TLF: 72 31 30 00

Fax: 33 32 10 29

TIL TJENESTEBRUG

NYHOLM
SPANTELOFTBYGNING

Spanteloftsbygningen

1. ETAGE
PLAN OG SNIT

BRUGSPLAN
Tegnet:
MA
Kontrol:
Modelfiler: 2651-18-0M1H, 2651-18-0M1P
Revisioner: 061011

Etab. nr. :

2651

Bygn.-/Anlægsnr. :

18

2651-18-154
Godk.:

Mål:

1:200

Dato:

110811

Klassifikation:
TTJ
Filnavn: 2651-18-154.DWG

3D modeller, VR-briller og 3D printer
Nye teknikker vinder indpas, og i dag er meget modelbyggeri afløst af en digital 3D printer, men glæden ved den færdige skalamodel er den samme,
og mulighederne for digitalt at gå på opdagelse i
modellerne er blevet meget forbedret i de sidste
10 år med udviklingen af VR-teknologierne.
Billedet er fra DTU-MakerSpace.

Tungt og solidt civilt og militært isenkram
indgår i DMPs åbne magasiner. Genstande
indsamles til formidlingsformål i skiftende
temaudstillinger.
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Refshaleøen – de 1.000 skibes ø
I mere end 150 år var Refshaleøen med
Burmeister & Wain Skibsværft en hjørnesten i Danmarks udvikling til industrisamfund. Værftet blev en krumtap i den
udvikling, der har gjort Danmark til en
global, maritim stormagt.

Næsten 1.000 nybygninger løb af stablen
fra B&W’s beddinger. I 1912 eksempelvis
verdens første oceangående motorskib
M/S Selandia. Men i værftets enorme
spændvidde optræder også en yacht til en
russisk zar. Og krigs-, passager- og fragtskibe til alverdens rederier. En redningsbåd til Sortedamssøen og Københavns
Politi har også set dagens lys på værftet.
En overgang var B&W verdens førende
bulkskibsværft og verdens største reparationsværft med i alt 5.186 skibe i perioden
1946-72. Et internationalt kraftcenter
inden for skibsteknologi og produktionsprocesser - i en årrække i tæt samarbejde
med Orlogsværftet.
I dag bærer den enorme samlehal, den
anseelige tørdok og de lange kajanlæg
vidnesbyrd om fordums storhed og Refshaleøens betydning for Danmarks nyere
erhvervshistorie. Med en snarlig byudvikling på Refshaleøen er det oplagt at anvende den rige maritime kulturarv som et
værdifuldt og dynamisk aktiv. Gjort rigtigt
vil fremtidige borgere og små erhvervsdrivende udfolde deres liv og levned i et
maritimt miljø i verdensklasse.

I og omkring tørdokken vil det være mu-

ligt at bygge rekonstruktioner af historiske
danske krigs- og ekspeditionsskibe, for
eksempel fregatten Galathea.
Sammen med byens og regionens erhvervsuddannelser vil det være muligt
at skabe et bådebyggerakademi og gribe
nye generationers hjerner og hjerter i
spændingsfeltet mellem teori og praksis,
mellem boglig viden og godt håndværk. På
den øst-vestgående promenade mellem
tørdokken og de lange kajanlæg vis-a-vis
Langelinie kan der etableres et B&W-museum og arbejdende værksteder med for
eksempel sejlloft og rebslageri. Og kajanlæggene kan blive hjemsted for skoleskibe
og lokal og regional krydstogtsturisme og
cargosejlads med skonnerter og galeaser fra ind- og udland. Det hele bundet
sammen i et grønt parkforløb, der i vest
knytter an til det i hovedsagen fredede
Nyholm.

Danmarks Maritime Park
På Nyholm og Refshaleøen
2. Pilotprojektet

Danmarks Maritime Park

Pilotprojektet
A

mbitionen for Danmarks Maritime Park
er stor, grænsende til det uoverkommelige. Derfor foreslår vi at begynde småt.
Som et første skridt foreslår vi et pilotprojekt på Refshaleøen hen over sommeren
2020. Pilotprojektet skal visualisere og
teste Danmarks Maritime Park i mindre
målestok og gå i dialog med relevante
interessenter om muligheder, ønsker og
behov.
Pilotprojektet skal også afdække interessenternes lyst til og mulighed for at
involvere sig i udvikling, etablering og drift
af fremtidens Danmarks Maritime Park.
Kort sagt: Hvordan kan interessenterne
være med til at forfine manifestationen af
Danmark som søfartsnation.
Refshaleøens Ejendomsselskab har givet
tilsagn om at stille et areal på det vestlige
kajanlæg til rådighed for pilotprojektet.

Flådeegen
I den nordiske mytologi spiller Livets Træ - Ask
Yggdrasil - en central rolle.
I menneskenes verden har især egetræet været en
strategisk naturressource både militært og civilt.
Tabet af den danske flåde i 1807 betød omfattende
nyplantninger af eg, og admiralitetet fik forkøbsret
til egetræ i private skove. I dag bruges flådeegen
bl.a. til restaurering af historiske træskibe som fregatten Jylland og til rekonstruktion af vikingeskibet
Havhingsten fra Glendalough.
I Danmarks Maritime Park vil nyplantede egetræer
symbolisere den stærke træsorts historiske
betydning for dansk søfart.
Egetræerne vil samtidig give læ, skygge og et klimavenligt miljø til parkens gæster og naboer.

11

12

Danmarks Maritime Park

Krystalkuglen og de fire temarum
D

et centrale omdrejningspunkt for pilotprojektet er fire temarum - et for hvert
af de fire verdenshjørner. Temarummene
er omkranset af en halvkugle eller kuppel. Det er i domen, i de fire temarum, i et
tilstødende bådebyggerværksted på den
nærliggende kaj og ombord på besøgende
skibe, der lægger til kaj, at pilotprojektets
aktiviteter udspiller sig. Det er her, der
skal tænkes stort. Det er her, den maritime kulturarvs potentialer for vækst og
udvikling skal raffineres. Det er her, der
skal bygges alliancer og skabes netværk.

Krystalkuglen
Som en lysende krystalkugle som fremtidsværksted, spejler domen sig i Københavns Havn.
Den transformerede flådeeg står som vartegn og
fyrtårn i domens center.

Kompasrosen
Temarummene vil i form af fire 20 fods
GreenBox-containere repræsentere fire
forskellige verdenshjørner og temaer.

På BLOXHOB med Nationalmuseets direktør Rane
Willerslev, der kom for at se på modelforsøg af den
bæredygtige bambus-dome.
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SYD
Nyholm og Flådens Leje

Med udgangspunkt i Nyholm med flå-

dens leje vil dette temarum anskueliggøre
Københavns rolle som flåde- og krigshavn
samt diskutere nogle af de mange muligheder, der er, for at anvende Nyholms
fredede bygninger, anlæg, monumenter,
historie og krigsskibe (originale og rekonstruerede), så de kan fungere som et
marinehistorisk bagtæppe for byudvikling
på en af Københavns mest ikoniske lokaliteter.
Batavia Værft
På det hollandske søfartsmuseum og
arbejdende træskibsværft Batavia Værft  
Leylistad er man i gang med at bygge en
fuldskalamodel af et orlogsskib ”De Syv
Provinser”. Ved beddingen på værftet bygges en stor model til formidlingsformål i
skala 1:10.
Batavia Værft er forbillede for DMPs fortælling om flådens udvikling på Holmen
og Refshaleøen.

Fortællemodel skala 1:10
Det højloftede modelværksted, hvor den store
1:10 model af ”De Syv Provinser” bliver bygget, giver publikum overblik over, hvad det uoverskuelige
virvar af egetømmer engang vil blive til.
Den store skala er valgt for at kunne få besætningen op i en størrelse, så de kan fremstå som
individuelle personer, fra skibsdreng, sømand,
styrmand, soldat til kaptajn.

Danmarks Maritime Park

NORD
Refshaleøen - De 1.000 skibes ø

I dette temarum vil Refshaleøens rolle

som globalt, skibsteknologisk kraftcenter
og hjørnesten i Danmarks industrielle
udvikling blive præsenteret og beskrevet
som et særligt, kontrastfyldt og værdifuldt
udgangspunkt for øens fremtidige byudvikling.
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ØST
Maritim kulturarv og Det Blå Danmarks fremtid

På baggrund af Danmarks 1.000 år lange

søfartshistorie og aktuelle status som
verdens 6. største søfartsnation (målt på
tonnage), samt regeringens ambitiøse
plan for styrkelse af Det Blå Danmark, vil
dette temarum blandt andet beskæftige
sig med, hvordan Danmarks Maritime
Park vil kunne bidrage til at fremme Det
Blå Danmarks målsætninger. Blandt andet
rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til
de maritime sektorer til lands og til vands,
civilt og militært.
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VEST
Maritim kulturarv og vækst

Med udgangspunkt i Nyholms og Refs-

haleøens iøjnefaldende kontraster vil
dette temarum især handle om, hvordan
vi kan binde områdernes sublime maritime kulturarv sammen med bæredygtig,
fremtidssikret og klimavenlig byudvikling.
Formålet er ikke mindst at sikre, at Danmarks Maritime Park skaber blivende og
konkret værdi for byudviklingen i området,
men også kan blive et nationalt og internationalt udstillingsvindue for udvikling
af fremtidens havnebyer, hvilket bliver et
globalt tema de kommende årtier med
klimaændringer og stigende vandstand i
verdenshavene.
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Organisation

Økonomi

Projektforløb

Selvejende institution (fond)
Vi foreslår, at Danmarks Maritime Park
etableres efter samme virksomhedsmodel
som Experimentarium i Hellerup, det vil
sige som en selvejende institution/fond.

Endelig etablering af DMP
Den fulde og endelige etablering af
Danmarks Maritime Park på Nyholm og
Refshaleøen vil kunne ske i etaper over
en samlet periode på anslået 10-15 år.
Anlægsudgifterne vil kunne løbe op i et
trecifret millionbeløb.

Projektets faser
For at sikre, at økonomien og de ofte
stramme tidsplaner blev holdt, blev forberedelsen af Experimentariums prøveudstilling opbygget efter en stramt faseopdelt
projektmodel.

Bestyrelse
Danmarks Maritime Park  etablerer en 6-8
mand stor bestyrelse.
Bestyrelsen har det overordnede økonomiske og organisatoriske ansvar og godkender projektgruppens sammensætning.
Projektgruppe
Projektgruppen har ansvar for at skaffe
fondsstøtte, udvikle, bygge og gennemføre forsøgsudstillingen samt udarbejde det
afsluttende hovedprojekt til bestyrelsen.
Der ansættes et sekretariat bestående af
fire personer:
Adm. direktør
Udviklingschef
Kommunikationschef
Driftschef
De fire projektansvarlige chefer refererer
til bestyrelsen på faste kvartalsmøder og
har hver et økonomisk ansvarsområde
i henhold til den beskreve økonomiske
fordelingsnøgle.
Advisory Board
Omkring Danmarks Maritime Park opbygges et fagligt netværk med repræsentanter for de mange interessenter og maritimt kyndige enkeltpersoner. Netværket
understøttes af en digital kommunikationsplatform, hvor erfaringer fra pilotprojektet opsamles i udstillingsperioden.

Pilotprojektets økonomi
Estimat 20 mill. kr
30% til formidlingsaktivitet
30% til pavillonstruktur
30% til drift og administration
10% til uforudsete udgifter
Projektøkonomien baseres på et delvist
korps af frivillig arbejdskraft, i lighed med
driften af Peder Skram, Orlogsmuseets
modelværksted, Mastekranen og skoleskibet Georg Stage.
Budgetrammen på 20 mill. kr. stammer
fra erfaringstal fra lignende udviklingsprojekter på henholdsvis Experimentarium,
Universe Science Park, Statens Forsvarshistoriske Museum og Statens Naturhistoriske Museum.

Fase 1:
Forprojekt
Forprojekt med et katalog med bruttoidéer.
Fase 2:
Skitseprojekt
På basis af forprojektets rejserapporter,
idéer og publikumsdata, blev der udarbejdet et realistisk skitseprojekt til brug for
det videre arbejde med bevilgende fonde
og myndighedsbehandling.
Fase 3:
Hovedprojekt
Den gennemførte fundraising afsluttes
med et beslutningsgrundlag til ejerkredsen og styregruppen i form af et hovedprojekt med detaljeret projektbeskrivelse,
forretningsplan og faseopdelt handlingsplan.
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Søren Peter Dalby Andersen
Projektleder ved Science Talenter under
ASTRA og adm. direktør og innovationsdidaktiker i KlimaZirkus - Building Workshop.
Kim Bargsteen
skibsbygger og projektleder.
Peter Claudell
Designer og direktør/CEO i KlimaZirkus Building Workshop.
Ole Louis Frantzen
Historiker og tidligere direktør for Statens
Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet
og Orlogsmuseet).
Peter Gravlund
Biolog, udstillings- og eventudvikler, projektleder og tidligere forskningschef ved
Den Blå Planet.

Asger Høeg
Civilingeniør og tidligere direktør for
Experimentarium igennem 25 år.
Jacob Arild Moltke-Huitfeldt Rosenkrantz
Godsejer til Glorup og Rygaard godser på
Fyn. Fokus i projektet på Dansk Flådeeg og
Søhelten Iver Hvidtfeldt og slaget i Køge
Bugt.

Leverandør af Dansk Flådeeg
Godsejer Jacob Arild Moltke-Huitfeldt
Rosenkrantz (t.v.) på SIXTUS - batteriet med udsigt
til Mastekranen, Rigets flag og B&W værftet.

DMP - Logoforslag
Skibsmodel fra 1846 (Nationalmuseet)
Model af Galathea 1 bygget af øboerne på
Nicobarerne.
Modellen udtrykker, hvad de indfødte mødte i
mødet med de danske marinefolk og forskere, bemærk de høje hatte, som en organisk del af
kroppen!!

Henrik Kastoft
Journalist, forfatter og administrerende
direktør i PR-bureauet KASTOFT.
Lars Scheving
Historiker og partner i kommunikationsbureauet Firstline Communication A/S.
Poul Schriver
Kontreadmiral (pens.) og næstformand i
Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste Kystradiostation.
Kystradiostationen har haft til huse i ”Radiohytten” (OXA) på Nyholm.
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