Med Ladbyskibet på tur
1. Ladby

1. Ladbyskibet skal sejle over Storebælt. Vinden er stærk og kommer fra syd.
Turen tager lang tid.
Hvor kommer vinden fra?
I skal hoppe på et ben frem til Trelleborg.

2. Ladbyskibet skal sejle over Storebælt. Vinden er stærk og kommer fra vest, så I
har god medvind.
Hvilken retning kommer vinden fra?
Værs’go at sejle videre.

3. Ladbyskibet skal sejle over Storebælt. Skibet rammes af stormvejr og kommer
langt ud af kurs. I spilder meget tid.
Hvad bliver skibet ramt af?
Tag 10 armbøjninger alle sammen. Herefter må I sejle videre.

4. Ladbyskibet skal sejle over Storebælt. Inden I er kommet langt, opdager I, at
vandtønden er læk, og I må tilbage efter ferskvand.
Hvad skal I tilbage og hente?
Tæl højt til 100 i kor! Herefter må I sejle videre.

2. Trelleborg

1. Efter turen over Storebælt er hele skibsbesætningen blevet træt. Det er vigtigt
at få spist. I Trelleborg går I på jagt efter et godt sted at få mjød og byggrød. Der er
mange mennesker i Trelleborg, så det tager tid at finde et spisested, hvor I alle kan
være.
Hvad skal I have at spise?
Alle tager hinanden i hænderne, så I står i rundkreds. På den måde løber I videre til
næste havn.

2. Efter turen over Storebælt er hele skibsbesætningen blevet træt. Det er vigtigt
at få hvilet ud. I finder et sted at slå teltene op og lægger jer ned. Men
teltstængerne knækker, og de skal først repareres.
Hvad går i stykker?
Alle i gruppen bytter jakke/trøje! Derefter må i sejle videre.

3. Efter turen over Storebælt er hele skibsbesætningen blevet træt. I finder hurtigt
et godt sted at spise stegt vildsvin og nybagt brød, slår teltene op og får en god
nats søvn.
Hvad får I at spise?
Værs’go at sejle videre.

4. Efter turen over Storebælt er hele skibsbesætningen blevet træt. Der er mange
mennesker i Trelleborg. Der er få havnepladser, og I må lægge til langt ude ad åen.
Hvor lægger I til?
Alle i gruppen holder med hænderne på knæene og løber på den måde frem til
næste havn.

3. Samsø/Kanhave

1. Ladbyskibet har nu krydset Kattegat og er fremme ved Samsø. I kommer hurtigt
og smertefrit på tværs af øen via Kanhavekanalen.
Hvad hedder kanalen som, er gravet på tværs af Samsø?
Værs’go at sejle videre.

2. Ladbyskibet har nu krydset Kattegat og er fremme ved Samsø. I havde regnet
med at krydse på tværs via den 800 m lange Kanhavekanal. Men kanalen er lukket,
og I må hele vejen uden om Samsø.
Hvor lang er kanalen?
Gruppen skal løbe baglæns hen til den næste havn!

3. Ladbyskibet har nu krydset Kattegat og er fremme ved Samsø. I sejler gennem
Kanhavekanalen efter at have betalt to sølvringe til den lokale vikingehøvding.
Hvor meget betaler I?
Tag hinanden i ørene og løb på denne måde videre til næste havn.

4. Ladbyskibet har nu krydset Kattegat og er fremme ved Samsø. Ladbyskibet er så
stort, at I må hyre folk med heste, der fra land trækker skibet gennem
Kanhavekanalen.
Hvem trækker Ladbyskibet gennem kanalen?
Hvert medlem af gruppen må højt stave sit fornavn bagfra! Derefter kan I sejle
videre.

4. Kaupang

1. På vej mod handelspladsen Kaupang i Norge løb skibet på en sandbanke ved
Læsø. Det tager tid at komme fri.
Hvad løb skibet på ved Læsø?
Alle i gruppen skal bytte sko/støvler. Derefter må I sejle videre.

2. På vej mod handelspladsen Kaupang i Norge fik 7 af de 32 roere ondt i maven.
Det satte farten ned.
Hvor mange vikinger skal der til at ro Ladbyskibet?
En i gruppen staver højt til Vikingemuseet bagfra.

3. På vej mod handelspladsen Kaupang i Norge møder Ladbyskibet et andet
vikingeskib. Det viser sig at være sørøvere fra Birka i Sverige. I må udkæmpe et
drabeligt søslag. Men I vinder kampen.
Hvem møder Ladbyskibet på havet?
Svar på hvor mange bogstaver der er i sætningen: Vikinger har ikke horn på
hjelmen! (28)

4. På vej mod handelspladsen Kaupang i Norge er vinden god. Sejlet kan sættes,
og det går stærkt.
Hvad kan sættes?
Værs’go at sejle videre.

5. Jelling

1. På vejen sydover besøges Jelling. Der er mange mennesker her, og I gør en god
handel med de skind og slibesten, som blev indkøbt i Kaupang.
Hvad købte I i Kaupang?
Alle i gruppen holder tæt om hinanden (en tæt krammer) og bevæger sig på denne
måde hen mod næste havn.

2. På vejen sydover besøges Jelling. I vil gerne se de store nye gravhøje og den
sten, som Kong Gorm har sat over sin dronning Thyra.
Hvad hedder kongens kone?
To i gruppen får bind for øjnene, så de ikke kan se noget. På den måde sejler I videre
til næste havn. (gruppen hjælper og støtter)

3. På vejen sydover besøges Jelling. Rygterne siger, at Kong Gorms søn Harald
Blåtand, godt kan lide den nye ”Hvidekrist”, som de dyrker nede i Europa. Måske
vil han også tvinge danskerne til afskaffe de gamle guder. Det synes de fleste fra
skibet er en rigtig dårlig ide, og I skynder jer at sejle videre.
Hvad kalder vikingerne den nye gud?
Hele gruppen laver sammen 20 høje hop på stedet! Derefter må I sejle videre.

4. På vejen sydover besøges Jelling. Alle nyder pausen. Handlen med de norske
varer er god, og I når at se på kongens runesten og hans gravhøj.
Hvad nyder I alle sammen?
Værs’go at sejle videre.

6. Hedeby

1. Fremme i Hedeby dør jeres høvding! Den store handelsby ved nutidens Slesvig.
Der er gang i handlen, mange mennesker og der opstå slagsmål udenfor et
værtshus. Ved et uheld bliver høvdingen stukket ned. I beslutter straks at sejle
hjem.
Hvor ligger Hedeby?
Tæl højt baglæns fra 25! Herefter er I klar til at sejle hjem.

2. Fremme i Hedeby dør jeres høvding! Han har været inviteret til fest hos kong
Sigtryg. Kongen falder i søvn, og jeres høvding håner ham med øgenavnet Sigtryg
Sovetryne. Det straffes hårdt af kongens hird, og høvdingen dræbes i kamp. I får
liget udleveret og sejler hjem.
Hvad kalder jeres høvding kong Sigtryg?
Stav til Sigtryg Sovetryne og sejl så hjem.

3. Fremme i Hedeby dør jeres høvding! Kong Sigtryg hyrer hele besætningen som
hjælp til forsvar af byen. Det kommer til kamp og mange mænd falder. Men de er
sikre på en plads i Valhalla.
Hvor kommer de faldne krigere hen?
Værs’go at sejle videre.

4. Fremme i Hedeby dør jeres høvding! Han har skrantet hele vejen fra Jelling,
men ville til Hedeby, tidens største handelsby. Hurtigt pakker I sammen og sejler
hjem til Ladby.
Hvad er Hedeby?
Hvordan siger man viking bagfra? (gnikiv)

7. Ladby
Afslutning

Vel hjemme i Ladby sørger hele landsbyen. Der forberedes den store begravelse af
høvdingen. Det besluttes, at han skal have sit skib med, for det betød meget for
ham. Der ofres også 11 heste, 4 hunde og en masse personligt udstyr.
Hen over det hele rejses en stor høj. Den skal i mange år frem minde alle om den
stolte høvding i Ladby, når de sejler forbi på fjorden.

