Havets håndværkere – Holbæk Havn
Målgruppe: 4‐5. klasse
Varighed: 2 timer
Fagområder: Historie samt Håndværk og design

Beskrivelse af forløb
Havets håndværkere er et praksisnært værkstedsforløb, der sætter fokus på det gode håndværk midt i den
levende kulturhistorie på Holbæk Havn.
På få år er Holbæk Havn blevet et mekka for maritim kulturarv. Her finder man nu en af landets største
træskibshavne, Nationalmuseets værft og skibssamling, et aktivt kystlivscenter hvor der bygges
isefjordsjoller, og en aktiv bedding hvor skibe repareres.
Med Museum Vestsjælland kan du komme bag kulisserne og se hvordan professionelle håndværkere
arbejder med det historiske håndværk. Vi kalder dem havets håndværkere. Eleverne får selv redskaber i
hænderne, når vi kopierer det håndværkerne, arbejder med. Det kan være alt fra at kalfatre, bøje træ med
damp eller skure dæk på et gammelt træskib.
Når vi siger havets håndværkere, så kan det være alt fra skibstømrere og bådebyggere til sømænd. Vi taler
med dem vi møder, og hører også om hvad man skal gøre for måske selv en dag at blive en af havets
håndværkere.
Med forløbet havets håndværkere får man et unikt og intimt besøg på et rigtigt værft, hvor tørlagte skibe
bliver repareret. Man kommer ombord på et historisk skib og prøver selv kræfter med forskellige håndværk
på havnen.

Praktiske oplysninger
Forløbet er et to‐timers forløb på Holbæk Havn, Kanalstræde 21, som foregår i og omkring Kystliv Holbæk
og Nationalmuseets værft. Vi er både ude og inde, så det er vigtigt at have tøj på der passer til vejret.
I forbindelse med at der er mulighed for at komme om bord på et historisk træskib, er det vigtigt at
eleverne er iført fornuftigt fodtøj af sikkerhedsmæssige grunde.

Pædagogiske greb
Forløbet er en kombination af dialogbaseret undervisning og praktiske øvelser, hvor eleverne får mulighed
for at afprøve værktøj og materialer på havnen.









De teknikker der kan komme i spil er:
Kalfatring
Bøje træ ved hjælp af damp
Løfte tunge ting med trisser
Lave reb
Bore huller med forskellige typer bor
Skure dæk
Spise beskøjter

Formål
Havets håndværkere skal dels give eleverne indblik i hvilke professioner der arbejder på havnen, dels give
dem mulighed for at tale med dem. Forløbet tager udgangspunkt i hvilke håndværkere og skibe der er til
stede den pågældende dag.
Ved at afprøve teknikker og metoder som søfolk og skibsbyggere bruger, får eleverne et praksisnært syn på
havets håndværkere.
Det skal ligeledes give dem et historisk indblik i håndværk og søfart samt åbne kildebegrebet op. De store
træskibe er historiske kilder i sig selv, men det er den immaterielle kulturarv i form af håndværkstraditioner
også.

Fælles mål
Havets håndværkere understøtter flere videns‐ og færdighedsmål under de overordnede kompetencemål
for Historie og Håndværk og design samt praksisfaglighed. Særligt for forløbet er flg. læringsmål:






Historie ‐ Kronologi og sammenhæng
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
Historie ‐ Kildearbejde
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.
Håndværk og design ‐ Håndværk ‐ forarbejdning
Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer.
Håndværk og design ‐ Håndværk ‐ materialer
Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk.
Praksisfaglighed
Eleven møder forskellige fagligheder.

Videre arbejde med emnet før og efter
Hvis I arbejder med emner som sejlads, skibe og handel så kan i evt.:



Afsætte en halv time efter forløbet til at se udstillingen i Kystliv eller at gå en tur på havnen.
Besøge Holbæk Museum, hvor udstillingen i Købmandsgården viser nogle af de varer man tog med
hjem fra fremmede havne eller udstillingen på legeloftet, hvor I kan laste et skib. I Klosterstræde 16
på museet finder I også en lille udstilling hvor sejlads indgår.

Hvis I arbejder med emner som håndværk


Kan I finde redskaber i Håndværk og design lokalet hjemme på skolen, som eleverne har set eller
håndteret på havnen.

