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Torsdag d. 6. maj kl. 19.30  
Vibeke Bischoff, skibsrekonstruktør, ph.d. Vikingeskibsmuseet. 
Rekonstruktionen af Osebergskibet 
Osebergskibets skrogform, konstruktion og sejlegenskaber er undersøgt i 
et omfattende tværfagligt Dansk/Norsk forskningsarbejde, der begyndte i 
2006 og afsluttedes med en Ph.d. afhandling i december 2020. 
Osebergskibet har tidligere været tolket som et lyst og parade fartøj, der 
ikke var bestemt til virkelige sørejser. Idet skibet er det ældste Nordiske 
skib med sejl, har det været accepteret som sejladsteknisk 
uudviklet. Forskningsprojektet har imidlertid påvist, at Osebergskibet var 
teknisk avanceret og yderst sødygtigt. 
 
Torsdag den 27. maj kl. 19.30  
Kristian Kristiansen, professor, dr. Phil, Göteborg Universitet, formand for 
Sagnlandet Lejre  
DNA-revolutionen. Et nyt syn på forhistorien og vikingerne 
Arkæologien gennemlever netop nu en naturvidenskabelig 
revolution.  Det skyldes, at genetikerne siden 2010 har kunnet lave DNA 
analyser på forhistoriske skeletter, samt at strontium analyser af tænder 
og ben kan fortælle om mobilitet. De nyeste undersøgelser afslører også 
vikingernes mobilitet. Forskere i København under ledelse af 
genetikeren  Eske WiIllerslev og i Göteboerg under ledelse af arkæologen 
Kristian Kristiansen har bidraget til denne revolution siden 2011.Vi skal 
høre om det nye syn på forhistorien, som nu udkrystalliserer sig. 
 
Torsdag den 10. juni kl. 19.30  
Annette Lassen, lektor, Den Arnamagnæanske Samling 
Til søs med islændingesagaerne 
Sejlads og skibstrafik er en livsnødvendighed for islændingene i sagaerne, 
hvor vi blandt andet læser om helte, der sejler til Helleland, Markland og 
Vinland. Nogle gange bygger de små skibsmodeller og en enkelt 
sagaingeniør bygger endda et skib med hjul. Det er en maritim og maskulin 
verden, hvor oprør ulmer, farer lurer, modet testes og kvinder kun 
sjældent har adgang. Foredraget giver et indblik i islændingesagaernes 
mangfoldige fortællinger om sejlads og skibe med et sideblik til 
oldtidssagaerne. 
 
På grund af coronasituationen vil medlemmerne få besked om hvordan 
den praktiske gennemførelse af foredragene foregår! 

 
 
 
 
 

 
Den nye rekonstruktion.  
Foto: W.Karrasch, 
Vikingeskibsmuseet 
 
 
 

 
Prøve taget fra kranie, 
yngre stenalder.  
Foto: Lennart Larsen, 
Nationalmuseet 
 
 
 

 
Billede fra Jónsbók. 
Islændingenes gamle 
lovbog 
 

 
Sted: Museumshallen. Det er gratis for medlemmer med ledsager. Kr.: 50,- for ikke medlemmer. Dørene åbnes kl. 19.00. 
Mailadresse: venneforening@vikingeskibsmuseet.dk. 
Formand Ole Christiansen, ole46christiansen@hotmail.com, 46360963 
Foredragskoordinator Aase Hansen,  aasealbuen@gmail.com, 39653335 
Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, DK-4000 Roskilde, www.vikingeskibsmuseet.dk, 46300200 
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