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PVK  
Udflugt	  til	  Museet	  for	  Søfart	  i	  Helsingør	  

	  

Kan	  du	  huske	  Det	  Mystiske	  Hus	  i	  Tivoli?	  Der	  hvor	  gulvet	  var	  skævt,	  hvor	  man	  gik	  op	  ad	  trappen	  når	  man	  gik	  ned	  og	  
hvor	  vandet	  løb	  opad?	  For	  det	  kom	  men	  nemt	  i	  tanke	  om,	  da	  PVK’s	  altid	  oplagte	  medlemmer	  besøgte	  det	  
underjordiske	  Museet	  for	  Søfart	  i	  Helsingør	  torsdag	  den	  18.	  Juni	  2015.	  Her	  blev	  vi	  guidet	  ad	  skæve	  gulve	  og	  trapper	  
med	  store	  skummende	  have	  af	  videobilleder	  på	  væggene	  gennem	  søfartens	  historie	  og	  fantastiske	  udvikling.	  Ja	  vi	  
følte	  næsten	  skibets	  skrå	  og	  gyngende	  dæk	  under	  vore	  fødder.	  

Udstillingen	  er	  bygget	  op	  med	  skibsmodeller	  og	  	  
navigationsinstrumenter	  fra	  tiden	  før	  GPS	  og	  Philips	  AP-‐Navigators	  
tid.	  Vi	  fik	  således	  lært/genopfrisket	  hvordan	  man	  med	  sekstant	  og	  
kronometer	  kunne	  bestemme	  skibets	  position	  og	  hvordan	  man	  
bestemte	  skibets	  fart, hvor man smed et bræt i vandet og talte 
antallet af målsatte knuder, som brættet kunne trække ud af en 
rulle tov, på en bestemt tid og dermed beregne hastigheden 
gennem vandet. 

	  

Et	  af	  de	  største	  indtryk	  var	  måske	  at	  se	  forskellen	  mellem	  1700	  tallets	  træskibe	  med	  150	  mand	  om	  bord,	  som	  var	  
mange	  måneder	  om	  at	  sejle	  til	  Indien	  og	  Kina	  med	  østens	  klæder,	  krydderier	  og	  porcelæn	  og	  så	  til	  verdens	  største	  
Mærsk	  containerskib,	  som	  kan	  sejles	  af	  3	  mand,	  men	  er	  dog	  med	  8	  mand	  om	  bord.	  Mange	  af	  os	  havde	  allerede	  været	  
på	  besøg	  på	  dette	  skib,	  da	  det	  blev	  vist	  frem	  ved	  langeliniekajen,	  men	  her	  så	  vi	  virkelig	  udviklingen	  inden	  for	  
skibsbygningen.	  

De	  mange	  udstillinger	  var	  bygget	  let	  tilgængeligt	  op	  og	  gav	  os	  et	  
godt	  indtryk	  af	  både	  den	  søfarendes	  mange	  farer	  og	  liv	  samt	  
handel	  med	  alt	  fra	  slaver	  til	  tekopper,	  til	  familielivet	  og	  til	  
bådebygning.	  

Det	  er	  virkelig	  et	  spændende	  museum,	  også	  selv	  om	  det	  er	  
underjordisk,	  bygget	  omkring	  de	  gamle	  tørdokker,	  så	  det	  ikke	  
”skygger”	  for	  Kronborg,	  	  

	  

Efter	  denne	  oplevelse	  kunne	  vi	  med	  god	  samvittighed	  begive	  os	  op	  på	  
jordens	  overflade	  igen	  og	  indtage	  en	  rigtig	  godt	  tilberedt	  
frokostbuffet	  på	  Kulturværftets	  spisehus,	  med	  udsigt	  til	  Kronborg	  og	  	  
over	  havn	  og	  Øresund.	  	  

Igen	  var	  det	  en	  dejlig	  udflugt	  i	  gode	  kollegers	  selskab	  og	  med	  nye	  
oplevelser	  og	  vi	  kunne	  vende	  tilbage	  til	  vort	  hjemsted	  og	  få	  sat	  kryds	  i	  
stemmeboksen.	  Men	  om	  resultatet	  heraf	  blev	  det	  rigtige,	  afhang	  af	  
hvor	  vi	  fik	  sat	  X-‐et.	  

	  


