Læs spillereglerne på
det løse ark op
for klassen,
inden I starter.

GAK-

AMOKBOGEN

Til læreren: Husk at aflevere Gak-amok-bogen tilbage
til museumsbutikken, så andre skoleklasser kan prøve
det. Oversigtskortet må I tage med hjem.

Fotoet er
2. ledetråd

1. POST

A FIND ET LILLE SEJL
Eleverne bruger ledetråde, indtil
museumsgenstanden er fundet.

B GÆT EN SØMANDSSÆTNING
Læreren læser sømandssætningen op for eleverne:

At have vind i sejlene

0 ledetråde (10 point)
1. ledetråd (8 point)
Læreren fortæller:
Sejlet hører i virkeligheden til et
sejlskib. Det består af et kraftigt
stykke stof, der for det meste er
trekantet eller firkantet.

2. ledetråd (5 point)
Læreren viser foto af museumgenstanden.

3. ledetråd (1 point)
Læreren fortæller:
I skal finde et legetøjssejlskib af
mærket Playmobil. Der sidder
andet legetøj ved siden af skibet.
I finder montren i udstillingsafsnittet ”Vores allesammens
sømand”.

Hvor kommer sømandssætningen fra?
Læreren fortæller:
Sømandssætningen stammer
oprindeligt fra sejlskibene. Et
sejlskib kan ikke sejle uden vind,
og når der er meget vind,
kan der komme meget fart på.

Hvad betyder sømandssætningen?
Eleverne gætter.
Det rigtige svar er markeret med rødt:
1. At man prutter i søvne, så 		
dynen blæser op. (0 point)
2. At man har fuld fart på og 		
skynder sig. (0 point)
3. At det går virkelig godt, og man
har succes.
(10 point)

Fotoet er
2. ledetråd

2. POST

A FIND EN HAVN

Eleverne bruger ledetråde, indtil
museumsgenstanden er fundet.

B GÆT EN SØMANDSSÆTNING
Læreren læser sømandssætningen op for eleverne:

At komme sikkert i havn

0 ledetråde (10 point)
1. ledetråd (8 point)
Læreren fortæller:
Havnen er i virkeligheden et
mødested mellem hav og land,
hvor skibe kan lægge til for at
laste og losse.

2. ledetråd (5 point)
Læreren viser foto af museumgenstanden.

3. ledetråd (1 point)
Læreren fortæller:
I skal finde en model af
Københavns Frihavn fra 1928.
I finder modellen i midten af
udstillingsafsnittet ”Porten til
verden”.

Hvor kommer sømandssætningen fra?
Læreren fortæller:
Sømandssætningen stammer så vidt
vi ved fra det øjeblik, hvor en sømand
er lettet over, at han er kommet
sikkert hjem efter en lang rejse. Eller
måske kommer det fra det svære
øjeblik, hvor et skib lægger til kaj? På
vej ind i havnen må skibet hverken
sejle for stærkt, komme ud af kurs
eller sejle ind i noget.

Hvad betyder sømandssætningen?
Eleverne gætter.
Det rigtige svar er markeret med rødt:
1. At spise en pose Skipper Skrå uden
at brække sig. (0 point)
2. At finde den rette plads. (0 point)
3. At gennemføre en hård opgave.
(10 point)

Fotoet er
2. ledetråd

3. POST

A FIND ET BRAMSEJL
Eleverne bruger ledetråde, indtil
museumsgenstanden er fundet.

B GÆT EN SØMANDSSÆTNING
Læreren læser sømandssætningen op for eleverne:

Splitte mine bramsejl

0 ledetråde (10 point)
1. ledetråd (8 point)
Læreren fortæller:
Bramsejlene er i virkeligheden
de øverste sejl på et sejlskib. De
er fastgjort til bramstangen, en
af de øverste dele af masten.

2. ledetråd (5 point)
Læreren viser foto af museumgenstanden.

3. ledetråd (1 point)
Læreren fortæller:
Den genstand I skal finde sidder
på skibsmodellen “MARIE
ROSALIE”, som befinder sig i
udstillingsafsnittet ”Om bord”.
Prøv at kigge på den øverste
mast. Her sidder bramsejlet.

Hvor kommer sømandssætningen fra?
Læreren fortæller:
Sømandssætningen stammer
oprindeligt fra det øjeblik, hvor fx
en kraftig vind ødelægger sejlet
på et skib. Det er uheldigt, når
sejlet går i stykker, for det kan gøre
skibet svært at styre.

Hvad betyder sømandssætningen?
Eleverne gætter.
Det rigtige svar er markeret med rødt:
1. At man vælger at dele noget.
(0 point)
2. At man er forskrækket,
overrasket eller fortørnet.
(10 point)
3. At man slår en kæmpe skid, der
blæser hul i underbukserne.
(0 point)

Fotoet er
2. ledetråd

4. POST

A FIND ET FYRTÅRN

Eleverne bruger ledetråde, indtil
museumsgenstanden er fundet.

B GÆT EN SØMANDSSÆTNING
Læreren læser sømandssætningen op for eleverne:

At være et fyrtårn

0 ledetråde (10 point)
1. ledetråd (8 point)
Læreren fortæller:
Fyrtårnet er i virkeligheden et
tårn, der lyser og vejleder skibe
om natten.

2. ledetråd (5 point)
Læreren viser foto af museumgenstanden.

3. ledetråd (1 point)
Læreren fortæller:
I finder genstanden i
udstillingsafsnittet ”Navigation”.
Her skal I kigge efter to
modelfyrtårne; et fra Anholt og
et fra Skagen

Hvor kommer sømandssætningen fra?
Læreren fortæller:
Sømandssætningen handler oprindeligt om fyrtårnet, som sørger
for, at skibstrafikken kommer sikkert
frem på havet. Et fyrtårn sender lys
til skibene med en lampe, der sidder
øverst på tårnet. Hvert fyrtårn har en
særlig fyrkarakter – altså at det lyser
på en særlig måde, så man kan vide,
hvilket fyr man ser på.

Hvad betyder sømandssætningen?
Eleverne gætter.
Det rigtige svar er markeret med rødt:
1. En person, der fører an og er et
forbillede. (10 point)
2. En person, der lyser folk i skallen
med en lommelygte. (0 point)
3. En person, der er højere end 		
gennemsnittet. (0 point)

Fotoet er
2. ledetråd

5. POST

A FIND EN LOG

Eleverne bruger ledetråde, indtil
museumsgenstanden er fundet.

B GÆT EN SØMANDSSÆTNING
Læreren læser sømandssætningen op for eleverne:

At logge på

0 ledetråde (10 point)
1. ledetråd (8 point)
Læreren fortæller:
En log er i virkeligheden et
gammelt instrument, som
man brugte til at måle skibes
hastighed med.

2. ledetråd (5 point)
Læreren viser foto af museumgenstanden.

3. ledetråd (1 point)
Læreren fortæller:
I finder genstanden i den
montre, der indeholder
gamle instrumenter til at
måle skibes hastighed. Kig i
udstillingsafsnittet ”Navigation”.
En log består af en propel eller
et trekantet stykke træ og en
line.

Hvor kommer sømandssætningen fra?
Læreren fortæller:
At bruge en log er en gammel måde at
måle skibes hastighed på. Man kastede
et trekantet stykke træ i vandet.
Træstykket var forbundet med en
line fuld af knuder. Når man kastede
træstykket i vandet, vendte man et
timeglas, og når det var rendt ud, tog
man fat i linen og aflæste, hvor mange
knob, der havde passeret.

Hvad betyder sømandssætningen?
Eleverne gætter.
Det rigtige svar er markeret med rødt:
1. At måle, hvor hurtigt man bliver 		
færdig med noget. (0 point)
2. At lokke nogen til at tage deres 		
grimmeste tøj på. (0 point)
3. At oprette forbindelse til et 			
computersystem. (10 point)

Fotoet er
2. ledetråd

6. POST

A FIND EN LAST

Eleverne bruger ledetråde, indtil
museumsgenstanden er fundet.

B GÆT EN SØMANDSSÆTNING
Læreren læser sømandssætningen op for eleverne:

At have en last

0 ledetråde (10 point)
1. ledetråd (8 point)
Læreren fortæller:
En last kan i virkeligheden være
mange ting. Det kan både være
kufferter, olie, sukker, breve, dyr,
mennesker og meget andet, som
skal fragtes fra den ene havn til
den anden.

2. ledetråd (5 point)
Læreren viser foto af museumgenstanden.

3. ledetråd (1 point)
Læreren fortæller:
I finder genstanden under
skibsmodellerne i udstillingsafsnittet ”Alle tiders skibe”. Alle
modellerne forestiller rigtige
skibe, der har sejlet på havene.
Under modellerne kan I se den
last, de enkelte skibe sejlede med.

Hvor kommer sømandssætningen fra?
Læreren fortæller:
Sømandssætningen stammer
oprindeligt fra de skibe, der sejler med
en last. De fleste skibe er bygget til en
maksimal vægt af lasten, og hvis den
er for tung, kan skibet i værste fald
kæntre. Derfor er det vigtigt at vide,
hvor meget det enkelte skib kan bære,
inden man sejler af sted med sin last.

Hvad betyder sømandssætningen?
Eleverne gætter.
Det rigtige svar er markeret med rødt:
1. At løfte noget tungt. (0 point)
2. At have en gigantisk bagdel.
(0 point)
3. At have en byrde eller en dårlig
vane, der er svær at komme af med.
(10 point)

Fotoet er
2. ledetråd

7. POST

A FIND DET SYNKENDE SKIB
S/S VENDIA

B GÆT EN SØMANDSSÆTNING
Læreren læser sømandssætningen op for eleverne:

Gå ned med mand og mus

Eleverne bruger ledetråde, indtil
museumsgenstanden er fundet.

0 ledetråde (10 point)
1. ledetråd (8 point)

Hvor kommer sømandssætningen fra?

Læreren fortæller:

Læreren fortæller:

S/S VENDIA var et dampskib,
der blev ramt af en torpedo
i 1939. Skibet sank med både
besætning og last.

2. ledetråd (5 point)
Læreren viser foto af museumgenstanden.

Sømandssætningen stammer
oprindeligt fra dengang, man havde
dyr om bord på skibene. Det var
almindeligt at medbringe grise, høns
og andre dyr, man kunne spise. Man
ønskede ikke mus og rotter om bord,
for de spiste af forrådet og spredte
sygdomme.

3. ledetråd (1 point)
Læreren fortæller:
I finder skibsmodellen S/S
VENDIA i udstillingsafsnittet ”I
krigens skygge”. Den er placeret
lodret i montren for at illustrere,
at skibet sank.

Hvad betyder sømandssætningen?
Eleverne gætter.
Det rigtige svar er markeret med rødt:
1. At miste alt. (10 point)
2. At gå en tur ned i kælderen.
(0 point)
3. At gå så lavt i limbo, at man er på
højde med en mus. (0 point)

Fotoet er
2. ledetråd

8. POST

A FIND HØJE BØLGER
Eleverne bruger ledetråde, indtil
museumsgenstanden er fundet.

B GÆT EN SØMANDSSÆTNING
Læreren læser sømandssætningen op for eleverne:

Bølgerne går højt

0 ledetråde (10 point)
1. ledetråd (8 point)
Læreren fortæller:
Ved Sydamerikas og Afrikas
sydspidser kan stormene være
så voldsomme og bølgerne så
høje, at det er svært at passere
med et skib.

2. ledetråd (5 point)
Læreren viser foto af museumgenstanden.

3. ledetråd (1 point)
Læreren fortæller:
I skal finde et maleri i udstillingsafsnittet ”Teselskabet”. Det
forestiller Afrikas sydspids ved
Kap det Gode Håb.

Hvor kommer sømandssætningen fra?
Læreren fortæller:
På de store oceaner kan bølgerne blive
så høje som højhuse, og det er skibene
bygget til at kunne klare. Til gengæld
kan stormene være meget farlige tæt
på land, hvor det kan være svært at
komme fri af kysten, som man ser på
billedet.

Hvad betyder sømandssætningen?
Eleverne gætter.
Det rigtige svar er markeret med rødt:
1. At man har en voldsom omgang
søsyge. (0 point)
2. At man er uenige og skændes
voldsomt. (10 point)
3. At en tyk mand laver bomben i
Lalandia. (0 point)

Fotoet er
2. ledetråd

9. POST

A FIND EN SKRUE

Eleverne bruger ledetråde, indtil
museumsgenstanden er fundet.

B GÆT EN SØMANDSSÆTNING
Læreren læser sømandssætningen op for eleverne:

At holde skruen i vandet

0 ledetråde (10 point)
1. ledetråd (8 point)
Læreren fortæller:
En skrue sidder i virkeligheden
bagerst på et skib og driver
skibet frem, ligesom en propel
der driver en flyvemaskine frem.

2. ledetråd (5 point)
Læreren viser foto af museumgenstanden.

3. ledetråd (1 point)
Læreren fortæller:
I finder skruen på skibsmodellen
M/S MÆRSK MC-KINNEY
MØLLER i udstillingsafsnittet
”The Magic Box”. Kig bagerst
på skibsmodellen. Her finder I
skruen.

Hvor kommer sømandssætningen fra?
Læreren fortæller:
Dampskibe og motorskibe har skruer
under vandlinjen, der skubber dem
frem. Jo hurtigere skruen drejer
rundt, jo hurtigere sejler skibet. Ved
høje bølger kan skibet blive løftet en
smule, så skruen kommer oven vande.
Det er ikke så godt, for så mister
skibet fart.

Hvad betyder sømandssætningen?
Eleverne gætter.
Det rigtige svar er markeret med rødt:
1. At man pisker flødeskum. (0 point)
2. At man lige akkurat klarer sig.
(10 point)
3. At man giver en hund et bad – men
kun hvis hunden hedder “Skrue”.
(0 point)

Fotoet er
2. ledetråd

10. POST

A FIND ET REB

Eleverne bruger ledetråde, indtil
museumsgenstanden er fundet.

B GÆT EN SØMANDSSÆTNING
Læreren læser sømandssætningen op for eleverne:

Lige på falderebet

0 ledetråde (10 point)
1. ledetråd (8 point)
Læreren fortæller:
Reb og tovværk bruges til mange
ting. De kan holde masten fast
til skibet og sejlet fast til masten.
Reb kan være flere meter lange.

2. ledetråd (5 point)
Læreren viser foto af museumgenstanden.

3. ledetråd (1 point)
Læreren fortæller:
I finder genstanden i
udstillingsafsnittet ”The Magic
Box”, hvor der hænger blå reb
ned fra loftet.

Hvor kommer sømandssætningen fra?
Læreren fortæller:
Sømandssætningen stammer
oprindeligt fra de skibe, der har
trapper på siderne. Man bruger dem
til at gå til og fra borde med. Når
skibet sejler, bliver trappen bunden op
med et reb kaldet faldereb, men når
det ligger til kaj, lader man trappen
falde forsigtigt ned på havnekanten.

Hvad betyder sømandssætningen?
Eleverne gætter.
Det rigtige svar er markeret med rødt:
1. At klare noget i sidste øjeblik.
(10 point)
2. At sætte fælder op på værelset, så
ens mor falder på røven. (0 point)
3. At måle hvor dyb en brønd er med
et langt reb. (0 point)

