Kom med ind i museets maskinrum - Søfartshistoriens Dag på M/S Museet
for Søfart
Søndag den 29. september 2019 på M/S Museet for Søfart
Dyk ned i søfartshistoriens dybere lag side om side med landets kyndigste fagfolk på området, når M/S
Museet for Søfarts inspektører og samlingsmedarbejdere åbner op for gemmerne – sammen med dig! I
løbet af dagen vil der rundt omkring på museet være en lang række aktiviteter og oplæg, der bringer os
sammen om århundreders viden, håndværk og fascinerende fortællinger.

Program
11.30 – 12.00 VELKOMST: Hvordan bruger jeg
M/S Museet for Søfart? v. museumsinspektør
Benjamin Asmussen
Museets samlinger, område og historie
præsenteres sammen med værktøjet “Søg i
Søfartshistorien” som indgang til museets viden.
Auditoriet

12.10 – 12.20 MINIFOREDRAG: Hvordan finder
jeg oplysninger om en person, der har sejlet? v.
museumsinspektør Morten Tinning
Hvis du søger en søfarende slægtning, som du
gerne vil vide mere om, så er dette oplæg for dig.
Slægtsforskningsworkshoppen i mødelokalet
under auditoriet

11.30 – 16.30 WORKSHOP: Levende
kulturhistorie i Sejlmagerværkstedet
Splejs tovværk og flet abehænder med Lovisa og
Bertram fra skoleskibet GEORG STAGE.
Sømandsværkstedet nedenfor DRØMMESKIBET

12.30 – 12.45 MINIFOREDRAG: (Sø)kort og godt,
v. museumsinspektør Thorbjørn Thaarup
Vores måde at se verden på ændrer sig hele
tiden, og det gør vores måde at vise den på også.
Se Danmarks ældste søkort og håndtegnede kort
på dyreskind, og hør om himmelglobusser og
militærhemmeligheder!
Ved søkortene i udstillingen Navigation og
Verdensbilleder

12.00 – 17.00 WORKSHOP:
Slægtsforskningsworkshoppen er åben
Museumsinspektør Morten Tinning vejleder i
museets ressourcer for slægtsforskere og andre
med interesse i personalhistorie.
Mødelokalet under auditoriet

12.00 -17.00 Biblioteket og billedarkivet er
åbent
Museets bibliotekar Henriette Gavnholdt vejleder
i brug af museets omfattende bibliotek og
billedarkiv. Gå på opdagelse blandt bøgerne, slå
jer ned i loungemøblerne eller sæt jer til rette ved
arbejdsbordene – og stil endelig spørgsmål!
Museets inspektører vil være til stede mellem
foredragene.
Videnscentret

13.00 – 13.10 MINIFOREDRAG: Hvordan finder
jeg oplysninger om et skib? v.
museumsinspektør Morten Tinning
Hvis du søger et skib fra fortiden, så er dette
oplæg for dig.
Slægtsforskningsworkshoppen i mødelokalet
under auditoriet

13.20 – 13.30 MINIFOREDRAG: Kulturmøder og
tehandel, v. museumsinspektør Benjamin
Asmussen
Et enkelt maleri i museets samling tager os med
hele vejen til Kina og tilbage igen. Et af de nyeste

malerier i museets samling er næsten 250 år
gammelt og fortæller os et væld af historier om
den globale handel mellem Danmark og Kina.
Ved ’Kinamontren’ i udstillingen Teselskabet

13.50 – 14.10 MINIFOREDRAG: Fyrskibshistorier
og kroppens kulturarv, v. museumsinspektør
Casper Iversen
Viden om fortiden erkendes ofte gennem en
tekst eller en genstand. Men den kan også føles
gennem ens egen krop, ved fysisk at bevæge sig
hen til skibets lønning og stirre ud over
skibssiden, ved at hejse et sejl eller sove i en
kahyt.
Om bord på FYRSKIB NR XVII foran Kulturværftet

14.30 – 15.00 VELKOMST (For sent ankomne):
Hvordan bruger jeg M/S Museet for Søfart? v.
museumsinspektør Benjamin Asmussen
Museets samlinger, område og historie
præsenteres sammen med værktøjet “Søg i
Søfartshistorien” som indgang til museets viden.
Auditoriet

15.10 – 15.20 MINIFOREDRAG: Hvordan finder
jeg oplysninger om en person, der har sejlet? v.
museumsinspektør Morten Tinning
Hvis du søger en søfarende slægtning, så er dette
oplæg for dig.
Slægtsforskningsworkshoppen i mødelokalet
under auditoriet

15. 30 – 15.45 MINIFOREDRAG: En tidsrejse til
troperne, v. museumsinspektør Thorbjørn
Thaarup
Blandt navigationsinstrumenter og
ekspeditionsberetninger følger vi søofficeren Poul
Løwenørn på rejse med de første danske
kronometre, fra København til Vestindien og
retur i 1781.
Ved kronometrene i udstillingen Navigation og
Verdensbilleder

16.00 – 16.10 MINIFOREDRAG: Hvordan finder
jeg oplysninger om et skib? v.
museumsinspektør Morten Tinning
Hvis du søger et skib fra fortiden, så er dette
oplæg for dig.
Slægtsforskningsworkshoppen i mødelokalet
under auditoriet

16.20 – 16.30 MINIFOREDRAG: Kulturmøder og
tehandel, v. museumsinspektør Benjamin
Asmussen
Et enkelt maleri i museets samling tager os med
hele vejen til Kina og tilbage igen. Et af de nyeste
malerier i museets samling er næsten 250 år
gammelt og fortæller os et væld af historier om
den globale handel mellem Danmark og Kina.
Ved ’Kinamontren’ i udstillingen Teselskabet

16.40 – 17.00 MINIFOREDRAG: Fyrskibshistorier
og kroppens kulturarv, v. museumsinspektør
Casper Iversen
Viden om fortiden erkendes ofte gennem en
tekst eller en genstand. Men den kan også føles
gennem ens egen krop, ved fysisk at bevæge sig
hen til skibets lønning og stirre ud over
skibssiden, ved at hejse et sejl eller sove i en
kahyt.
Om bord på FYRSKIB NR XVII foran Kulturværftet

17.00 Tak for i dag!

