Skibskatte på Strandingsmuseet
Et ofte overset medlem af skibets besætning skal nu være hovedtemaet i
Strandingsmuseet St. Georges nye børneudstilling
Af Maria N. Thomsen & Andreas C. K. Frederiksen, praktikanter på Strandingsmuseet fra Aarhus
Universitet
Et afgørende besætningsmedlem
Skibskatten er gennem historien blevet opfattet som et symbol på håb og overlevelse af skibenes
besætningsmedlemmer. Dette lille pelsdyr med sine 9 liv var en stor trøst for søens folk under de
lange perioder på havet. Kattens tilstedeværelse på skibet var dog ikke blot for besætningens
underholdning. Den havde et vigtigt job om bord, der skulle passes.
Sansning og leg i børnehøjde
På Strandingsmuseet ønsker vi at fortælle skibs-kattens historie i børnehøjde. Børnene vil gennem
sansning og leg i udstillingen få mulighed for at lære om livet på et sejlskib fra kattens perspektiv.
Forskellige skibskattes livshistorie præsenteres, men også den generelle baggrund og formålet
med skibskatte vises. Hvad gjorde man dengang, der ikke fandtes kølerum ombord på skibene, og
hvorfor var katten vigtig i denne henseende? Disse spørgsmål vil børnene få mulighed for at finde
svar på i udstillingen gennem leg og læring.
Hjælp skibskatten Oliver
Udstillingen åbnes med en ”skattejagt” for børnene som integreres som en permanent del af
udstillingen. De får mulighed for at prøve kræfter med skibskattens hverv, da museets skibskat har
brug for børnenes hjælp!
På Strandingsmuseet St. George findes der som bekendt ingen skeletter, eller gør der? Hvis du
kigger godt efter, kan du måske finde et, der vidner om det tragiske forlis af HMS St. George, i
julen 1811.
En sand heltehistorie
Inde i udstillingen fortælles bl.a. historien om skibskatten Simon, som opnåede hæder og ære
ombord på det engelske skib HMS Amethyst. I 1949 blev skibet beskudt af kommunistisk artilleri
under den kinesiske borgerkrig. Simon blev hårdt såret under angrebet, men fortsatte alligevel sin
pligt som rottefanger. Han beskyttede derved besætningens sparsomme rationer. Da han kom
tilbage til England uråbtes han til helt og modtog en heltemedalje, dog desværre posthum.

Kattens og menneskets oldgamle relation
Skibskattens vandring fra oldtidens Egypten og ind i sofaen skildres i udstillingen. I flere tusinde år
har katte tjent ombord på egyptiske handelsskibeskibe, og man mener, at den domesticerede kat
kom til Europa gennem skibe, som lagde til ved havne i antikkens Grækenland.
Ingen Nix pille
Et skilt som dette finder du ingen steder i vores børneafdeling.
Vores ønske er netop, at næsten alle ting skal være fuldt tilgængelige for små pilfingre, og andre
der eventuelt måtte have lyst til et kig helt tæt på.
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