PÅ MUSEET

PÅ EGEN HAND
Skolmaterial från Marinmuseum

Örlogsstaden Karlskrona
och Marinmuseum
Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges
flotta, den del av militären som har ansvar för krig till sjöss.
ÖRLOG – ÄR DET NÅGOT
Varför just Karlskrona, kan man undra, en småstad i
MAN STOPPAR I ÖRONEN?
ett hörn av Sverige? Det fanns faktiskt flera bra skäl. När
Nej, örlog är ett gammalt ord
Karlskrona grundades på 1600-talet var Sveriges största
som betyder ”krig till sjöss”.
fiende Danmark. Att flottan låg i Stockholm, långt ifrån
Ett örlogsfartyg är ett annat
fienden, var inte så smart. Då var det bättre att ha krigsfarnamn för krigsfartyg.
tygen i södra Sverige, så att danska anfall kunde stoppas i
En örlogsflagga är en särskil
d
tid. Andra fördelar var att Karlskrona ligger på en ö och
flagga på ett lands krigsfartyg
.
skyddas av andra öar, och att vattnet runt omkring inte
fryser till is så lätt.
Stumholmen, ön där Marinmuseum ligger, var en stor
militär arbetsplats från 1600-talet och ända fram till 1970-talet. Här byggde man
krigsfartyg och galjonsfigurer, man tillverkade rep, trätunnor och verktyg och utvecklade
kanoner och andra vapen. Under 1700-talet var det faktiskt landets största arbetsplats.
Tack vare flottan var Karlskrona under en tid Sveriges tredje största stad, efter Stockholm
och Riga. (I dag är Riga huvudstad i Lettland,
men då tillhörde staden Sverige).
På museet kan du lära dig massor om den
svenska flottans historia. Hur såg krigsfartygen ut för 300 år sedan? Vad åt man ombord på fartygen? Hur tog man hand om
skadade och sjuka? Hur hittade man rätt på
havet?

STOCKHOLM
KARLSKRONA
KÖPENHAMN

PÅ EGEN HAND – ETT SKOLMATERIAL FRÅN MARINMUSEUM
I SAMARBETE MED SOFIA LINDELÖF, LENNART WAJE & MICHAEL WIDE

Luriga ord
Det finns gott om ord som har med hav och båtar att göra. En del av dem har helt
andra betydelser på land. Para ihop orden till vänster med de två bilder till höger som
hör ihop med ordet.
ORD

BETYDELSE TILL SJÖSS

BETYDELSE ANNARS

block

tåg

prick

bestick

däck
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Vilken ståtlig spunk!
En spunk kan vara nästan vad som helst. Men vad är det för spunkar man pratar
om här? Para ihop meningarna till vänster med rätt ord till höger.
Bokstäverna i rutorna ska bilda namnet på en fregatt som byggdes i Karlskrona
på 1700-talet.

1. Goddag, det är jag som är spunk på
det här fartyget. Jag opererar sjuka och
skadade. Är det riktigt illa får man ta till
sågen och amputera …

V. barkass

2. Han är en duktig spunk, lille Erik. Kvick i
fötterna och snabb på att lära. Alltid redo
att hjälpa till.

N.galjonsfigur

3. Vilken ståtlig spunk! Det måste vara en
skicklig bildhuggare som har gjort den.
Den kommer att ge oss tur och sätta
skräck i fienden!

R. skörbjugg

4. Aj, aj, fartyget läcker. Vi måste nog ta
det till en spunk och se om skadan kan
repareras.

E. docka

5. Usch, det är ett elände ombord. Vi har
varit till sjöss länge nu, och maten blir
bara sämre och sämre. Inga vitaminer i
sikte. Snart dör vi väl av spunk allihop.

I. skeppsgosse

6. På örlogsfartyget har vi med oss en
spunk, en extra båt som vi använder för
att transportera mat och människor.

A. skeppsbyggmästare

7. Mitt namn är Fredrik Henrik af Chapman.
Jag är spunk här på varvet. Att konstruera
fartyg är det bästa jag vet!

M. fältskär
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Hantverkare byggde skepp
På Karlskrona örlogsvarv arbetade ett stort antal yrkesmän med att bygga båtar.
Ringa in de sju yrkesmän som arbetade på varvet på 1700-talet. Skriv vad de byggde
och para ihop dem med rätt bilder till höger.
HANTVERKARE

VAD PÅ SKEPPEN BYGGDE HAN?

BLOCKMAKARE

ELEKTRIKER

REPSLAGARE

SMED

SVETSARE

SEGELSÖMMARE

BILDHUGGARE

TIMMERMAN

TUNNBINDARE

RADARTEKNIKER
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Finn fem figurer
Här ser du bilder på fem figurer som finns på olika ställen på Marinmuseum.
1. Gå tillsammans med en eller två kamrater runt på museet och försök att hitta
så många som möjligt av figurerna.
2.Skriv ned vilka de är och vad de tänker på. Använd din fantasi.
3. Klipp gärna ut dem när ni är klara, och gör en utställning i klassrummet!

Var är jag?
Vem är jag?

Vad tänker jag på?

Var är jag?
Vem är jag?

Vad tänker jag på?
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forts. Finn fem figurer

Var är jag?
Vem är jag?

Vad tänker jag på?

Den här mannen får du verkligen leta ordentligt efter på museet, för han är inte stor.

Var är jag?
Vem är jag?

Vad tänker jag på?

Var är jag?
Vem är jag?

Vad tänker jag på?
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Usch till sjöss!
Livet på ett krigsfartyg på 1700-talet var inte så lätt. Tänk dig att du var soldat ombord
på linjeskeppet Dristigheten, tillsammans med 600 andra. Vad tycker du om följande
som gäller på skeppet?
					
INGEN FARA INTE SÅ BRA OTREVLIGT
USCH
Under ett halvår får du gå iland och tvätta
dig en enda gång.

Du får ärtor, hårt bröd, gammalt smör,
strömming och fläsk att äta – varenda dag.

Du har alltid samma otvättade kläder på dig.

Du säger emot ett befäl och får 25 piskrapp
som straff.

Du sover i en hängkoj upphängd på krokar
på nedre kanondäck.

Det kliar alltid på grund av löss och loppor.

Du får absolut inte svära.

Båten har en enda toalett, i kaptenens hytt.
Du får inte använda den.

Det finns gott om råttor på skeppet.

Allt du får att äta är mögligt.

Du blir skadad, såret blir infekterat och
fältskären tvingas såga av benet.
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VIDRIGT
HEMSKT

Lär dig tre enkla knopar
På havet är det bra att kunna några olika knutar, eller knopar som det brukar kallas.
Man använder dem för att förtöja båtar, göra öglor och binda ihop saker och ting.
Ta några repstumpar och träna på att göra följande 3 knopar. Följ pilarna på bilderna,
så ser du hur du ska dra tamparna.

DUBBELT HALVSLAG RUNT EGEN PART
Den här knopen kan du använda för att
göra fast en liten båt vid bryggan.

1.

RÅBANDSKNOP
Den här knopen använder du för att
binda ihop saker, till exempel en bunt
pinnar eller tidningar, med ett rep.

2.

1.

2.

3.

PÅLSTEK – KUNGEN AV KNOPAR
Med den här knopen kan du göra en
fast ögla på ett rep. Jättebra när du vill
kunna lägga repet om en pållare.
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Vad pekar pilarna på?
Leta tillsammans med en kamrat upp de här två modellerna på Marinmuseum.
Försök sedan klura ut vad pilarna pekar på.
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Vad pekar pilarna på?
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Sant eller falskt
Här påstår vi 19 olika saker om marinen, båtar och skeppsbyggnad. Försök klura ut vad
som är sant och vad som är falskt innan du besöker Marinmuseum.
SANT FALSKT

1. Tyghuset är ett stort förråd där man förvarade tyger i olika material och färger.
Av tygerna sydde man bland annat uniformer, segel och flaggor.
2. En dykarklocka är en vattentät klocka som man använder för att hålla koll på tiden
när man dyker. Dykaren plingar i den när han eller hon vill upp till ytan igen.
3. Rep som används ombord på fartyg brukar kallas för tågvirke.
4. Repslagarebanan byggdes från början som en friidrottsbana. Det är därför den är
300 meter lång.
5. Torrdockor är provdockor i olika storlekar som sömmerskorna använde när de sydde
marinens uniformer.
6. Det kunde gå åt en hel ekskog för att bygga ett skepp.
7. Alla anställda på ett fartyg fick hjälpa till att göra galjonsfigurer. Arbetet gjordes på
däck månaden innan fartyget sjösattes och avslutades med en stor fest.
8. Galjonsfigurerna skulle skydda fartygen mot utomjordingar.
9. Under strid brukade man sanda däcket för att man inte skulle halka i blodpölarna.
10. Fler soldater ombord på fartygen dog i strid än av sjukdomar.
11. Kyrkan och flottan kom dåligt överens. Kyrkans män tyckte att livet ombord på
krigsfartygen var okristligt och omoraliskt.
12. Sjöugglan är en rovfågel som är bra på att dyka.
13. Förlista fartyg bevaras bättre på Västkusten än i Östersjön.
14. Bestick är ett sätt att navigera. Man tar reda på var man befinner sig med
hjälp av kniv och gaffel.
15. Kölhalning var en metod för att rengöra och reparera fartyg under vattenlinjen.
16. På 1600-talet var Sverige bara hälften så stort som i dag.
17. De flesta modellskeppen som visas på museet är leksaker som har tillhört
skeppsbyggarnas barn.
18. Örlogsvarvet i Karlskrona var Sveriges största arbetsplats i slutet av 1700-talet.
19. En brännare är ett brinnande skepp som man seglar mot fiendefartyg för att
tända eld på dem.
20. Ulla Fersen var en känd kvinnlig fartygschef i flottan på 1700-talet.
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Facit till sant eller falskt
1. FALSKT! Ett tyghus är ett vapenförråd. I tyghuset i Karlskrona byggde man också modeller av kanoner
och annat krigsmaterial. Modellerna använde man för att utveckla nya vapen.

2. FALSKT! En dykarklocka är som en uppochnedvänd kopp som sänks ner i vatten. Vattnet kommer inte in i
klockan, så en eller flera dykare kan stå i den och andas, t.ex. när de bärgar saker från ett sjunket skepp.
3. SANT! Tågvirke är ett annat ord för linor, trossar och kablar.
4. FALSKT! Repslagarebanan har alltid varit en repfabrik. Repslagarbanan är så lång för man gjorde långa rep
och trossar där. I repslagarebanan (Sveriges längsta träbyggnad) tillverkades rep till krigsfartyg i mer än
270 år.
5. FALSKT! En torrdocka är en bassäng vid vattnet där fartyg kan köra in. När dockporten stängs kan
vattnet pumpas ut så att man kan reparera skeppet under vattenlinjen.
6. SANT! För ett 60 meter långt linjeskepp gick det åt cirka 1 500 fullväxta ekar. Det kunde vara svårt att
få tag i bra ekvirke och den som högg ned ekar utan lov straffades hårt.
7. FALSKT! Galjonsfigurerna gjordes av bildhuggare. Det kunde ta två år att hugga en galjonsfigur.
8. FALSKT! Galjonsfigurer var i första hand makt- och styrkesymboler men de skulle också skrämma farliga
havsväsen.
9. SANT! Fartygen var fruktansvärda ställen när strider pågick, med ett kaos av rädda, skadade, döende
och döda människor. Man förberedde sig så gott man kunde, bland annat genom att sanda däck och
vara beredd på att släcka eld.
10. FALSKT! Betydligt fler dog av sjukdomar än i strid. Man hade ingen aning om hur man skulle behandla
sjukdomar som tyfus, dysenteri och skörbjugg. Och man tvättade varken sig själv eller kläderna.
11. FALSKT! Kyrkan spelade en mycket viktig roll ombord på fartygen. Man hade andakt både morgon och
kväll och gudstjänst på söndagar och helgdagar.
12. FALSKT! Sjöugglan är ingen fågel. Det är en obemannad undervattensrobot som man använder för
olika arbeten på stora djup. Den väger cirka 80 kilo och har 7 propellrar.
13. FALSKT! Förlista fartyg förstörs ofta av skeppsmask, ett slags mussla som äter trä. Skeppsmask trivs inte i det
bräckta vattnet i Östersjön, så därför bevaras fartygen bättre där än på Västkusten, där vattnet är saltare.
14. FALSKT! Det stämmer att bestick är ett sätt att navigera. Men redskapen man använder är t.ex. passare,
linjal och gradskivor. Med hjälp av dem för man in kurs och avstånd i ett sjökort. Man kan också räkna
ut vilken kurs man bör hålla för att ta sig till en viss plats och hur lång tid det tar.
15. SANT! Man tömde fartyget på allt tungt. Sedan lutade man fartyget med hjälp av stöttor och taljor så att
kölen kom upp över vattenytan. Kölhalning var också en bestraffningsmetod som avskaffades 1755 i Sverige.
16. FALSKT! Sverige var som störst efter freden i Roskilde 1658. Då hörde bland annat Finland och Estland
och delar av Lettland och Norge till Sverige.
17. FALSKT! Innan man byggde ett skepp gjorde man ofta en modell av skeppet för att kunna visa upp det
och pröva hur det fungerade.
18. SANT! Som mest jobbade 2500 man där när många nya skepp skulle byggas under 1780-talet. Där fanns fler
än 20 hantverksyrken, bland annat blockmakare, metallgjutare, tunnbindare och timmermän.
19. SANT! Brännaren var lastad med tjära och annat brännbart material som soldaterna tände eld på. När
de riktat in brännaren så att den seglade mot fiendefartygen hoppade soldaterna över bord.
20. FALSKT! Ulla Fersen var namnet på ett segelfartyg, en fregatt, som förliste i en storm 1807. Det fanns
inga kvinnliga fartygschefer på 1700-talet.
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Utvärdering av besöket
på Marinmuseum
Du har varit på Marinmuseum i Karlskrona. Vad tyckte du om besöket?
Svara på frågorna nedan!
HUR SKULLE DU BESKRIVA BESÖKET PÅ MARINMUSEUM?

Helt ointressant

Ganska intressant

Jätteintressant

SKULLE DU SÄGA TILL DINA KOMPISAR ATT BESÖKA MARINMUSEUM?

Aldrig i livet

Kanske

Absolut

VAD TROR DU ATT DU KOMMER ATT MINNAS BÄST FRÅN BESÖKET? VARFÖR DÅ?

VAR DET NÅGOT DU SAKNADE PÅ MUSEET ELLER NÅGOT DU TYCKER ATT MAN
KUNDE HA GJORT ANNORLUNDA?

TILL SIST: HUR TYCKER DU ATT ETT BRA MUSEUM SKA VARA?
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