
Stine og Jens på opdagelse 
ved Roskilde Fjord

Billedet viser vikingeskibet Havhingsten. Skibet er en
rekonstruktion af vikingeskibet Skuldelev 2, som er et
krigsskib. Vikinge tiden varede fra ca. år 800-1050.
 Vikingerne var det folk, som kom fra Norge, Sverige og
Danmark. I deres skibe sejlede de langt omkring i
 Europa. Nogle af dem nåede endda så langt som til
New Foundland i Canada og til Kalifatet i Mellemøsten. 

Perfekt, tænker Stine, da hun kigger ud af
vinduet. Solen står højt på himmelen, og der
er en let vind. En herlig forårsdag, der ikke
kunne være bedre til hende og hendes tvilling
Jens’ planer for dagen. De skal til Roskilde
Fjord på opdagelse. De håber, de kan finde en
masse små dyr og planter.  

Fra toppen af bakken ved domkirken går det
i fuld fart ned mod fjorden. Vikingeskibs -
museet ligger lige foran dem. De nærmer sig
hastigt havnen. Mågerne skriger, og det
 blæser. Der står en flok mænd og kvinder,
som prøver at få den store   Havhingst i fjor-
den. Tvillingernes bedstefar har været arkæo -
log ved Vikingeskibsmuseet. Derfor ved de, at
Havhingsten er en rekonstruktion af det
største af de fem  vikingeskibe, som er ud -
stillet på museet. 

Stines og Jens’ bedstefar har tit fortalt om sit
spændende arbejde. De ved, at en arkæolog
arbejder med fortiden. Arkæologen indsam-
ler viden om gamle dage ved at grave i jorden
eller under vandet. Her kigger han efter de
ting, som menneskene fra fortiden har efter-
ladt sig. Det kan være alt fra skibe og bygnin-
ger til tøj og og ting fra husene. Alle fundene
kan give et billede af, hvordan folk levede.
Tvillingerne har altid forestillet sig, at deres
 bedstefar var en slags detektiv. Han fandt
nemlig ud af alt muligt om menneskene i
 vikingetiden ved at kigge på de ting, som
han fandt.
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Vikingerne var ikke kun krigere og handelsmænd,
men også bønder og fiskere. Skibene, der er fundet i
fjorden, har været brugt til forskellige formål. Nogle
var krigsskibe, andre har været brugt til handel og
 fiskeri.

Sådan så det ud, da arkæologerne udgravede skibene,
som er udstillet på Vikingeskibsmuseet i dag. 

Stine er allerede i gang med sin vandkikkert. Der
er mange spændende ting på bunden. Hun ser
spor efter sandorme. De små pølser, der ligger på
bunden, er lort fra ormene. De danner nogle flot-
te mønstre. 

Stine kigger ud over vandet. Tænk, at vikingerne
engang levede her ved fjorden. Mennesker, der
ligesom hende og hendes bror fik tiden til at gå
ved vandet. Stine forestiller sig, hvordan vikin-
gerne sejlede herfra. Hun kigger på det store
handelsskib Ottar. Det er en rekonstruktion af et
af de fundne handelsskibe. Stine tænker. Hun
 synes, det er helt vildt, alle de varer vikingerne
kunne have haft om bord på sådan et skib. Hun
ved nemlig, at det har kunnet sejle med en last
om bord på 20 ton svarende til vægten af om-
kring fire voksne elefanter. 

Pludselig kommer et moderne skib sejlende me-
get stærkt forbi ikke langt fra hende.

Stine ryster lidt på hovedet. Hun har stået og
dagdrømt. Hun vender tilbage til vandkikkerten
og havbunden. Her finder hun en masse hjerte-
muslinger samlet på et sted. Hun tager et par
stykker og lægger op i sorteringsbakken. Hun
 åbner en af muslingerne, og med sin dåselup

undersøger hun, hvordan den ser ud. Jens er
mere interesseret i, om han kan finde nogle fisk.
Han har stillet sig lidt længere ud end Stine.
Men ikke længere ud end pælen, der markerer,
hvor langt ud man må gå. Her står han helt stille
og venter. Han har allerede set småfisk i vandet,
men de forsvandt, da han kom. Derfor står han
nu helt stille og venter på, at de kommer tilbage.
Desværre er fiskene så sky, at de ikke dukker op
igen.

Billedet viser skibet Ottar. To af de vikingeskibe, man fandt
i Roskilde Fjord, er handelsskibe. 

Fra deres bedstefar har tvillingerne hørt mange
historier om livet ved fjorden. Han har fortalt, at
et af vikingeskibene på museet har været brugt til
fiskeri. Det vil sige, at ligesom i dag levede menne-
skene af fisk, de fangede i fjorden. Arkæologerne
har også fundet affaldsbunker fra fortiden. Af
dem kan man se, at folk levede af forskellige slags
fisk og skaldyr, som de selv fangede.

Selv om det kan være svært at slippe eventyret om
vikingerne, skal Stine og Jens ikke ind på museet.
Der har de været så mange gange før. Nej, de vil
undersøge, hvordan livet er ved fjorden i dag. Ud-
styret med vandkikkert, lup, net og dolk ankom-
mer de til Roskilde Havn.

Lugten af hav og tjære fra skibene blander sig i
næsen til en herlig duft. Det er en rigtig vikinge-
lugt, tænker Jens. Pludselig er det ikke svært at
fore stille sig de mennesker, der boede her for mere
end tusind år siden. De stiller deres cykler og går
ned til den lille strand ved siden af museet. Her er
der meget lavvandet. De kan gå flere meter ud, og
stadig er det kun fødderne, der er dækket af vand.

Tvillingerne har læst lidt om, hvad man kan finde i
vandkanten. I vandet vil man finde sandorme, for-
skellige slags muslinger, f.eks. blåmuslinger, hjerte -
muslinger eller det lille krebsedyr rur. De vokser
for det meste på sten, pæle og på den del af både-
ne, som er i vandet. Man skal passe på med at pille
rurerne af, da de har meget skarpe kanter. Hvis det
er den rigtige årstid, kan man også være heldig at
se fiskeyngel helt inde ved kysten.
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Skibene på billedet er alle rekonstruktioner af de fem skibe
der blev fundet ude i fjorden. Man mener, at  skibene blev
sænket i fjorden for at undgå, at fjendtlige vikinger over-
faldt Roskilde. Skibene dannede en spærring, så det var
meget svært at sejle ind i fjorden. 

Fjorddetektiver
Opgave 1

Hvordan oplever du
 fjorden og livet ved
 Roskilde Havn?
Du har nu læst eller hørt historien om Stines og
Jens’ oplevelser ved fjorden, både med dyrene og
vikingeskibene. 

Jens kigger ud over fjorden. Havhingsten er kom-
met i vandet. Han har ikke svært ved at forestille
sig, hvordan fjorden må have set ud i vikingeti-
den med alle skibene.  

Jens går lidt skuffet tilbage til Stine. Han havde
håbet på at fange bare en lille fisk, og ikke kun
en gammel colaflaske og øldåse. Det var noget
andet, den gang der var vikinger. Det er han helt
sikker på. Men vikingerne fiskede nok også
længere ude i fjorden, end han kan komme ud i
dag. 

Han har alligevel også altid været mere interes-
seret i krigsskibene, som vikingerne plyndrede
store dele af Europa med. Imens han går ind
mod bredden igen, forestiller han sig, hvordan
han er en viking på togt. Hans første mål er
 Stine. Hun står og er dybt optaget af at pille en
musling fra hinanden. Med et brøl kaster han sig
over hende. Men hun har hørt ham. Hun træder

til side, så han flyver forbi hende. I faldet får han
lige fat i hendes jakke og hiver hende med sig
ned i vandet. Leende kaster de sig ud i en vand-
kamp.

Kort efter samler de deres ting sammen. Godt
nok skinner solen, men det er stadig kun forår.
De skynder sig tilbage til cyklerne for at komme
hjem i varmen igen. Selv om deres bedstefar ikke
har været med dem i dag, har de fået en masse
ud af deres udforskning af fjorden. 

På vej op ad bakken til domkirken vender de sig
om og ser ud over fjorden. Flere af vikingeskibe-
ne er nu i vandet og er ude på årets første sejl-
tur. Det er et smukt syn med alle de skibe. Der
høres råb fra styrmanden, der giver ordre til at
hejse sejlene. Da de lytter rigtigt efter, er det,
som om de også kan høre vandets brusen, når
bådene skyder gennem vandet. Tænk at have
 været viking.

� Sæt dig ned på stranden, eller stil dig ud i
vandet. Beskriv ved hjælp af ord eller tegnin-
ger, hvordan du oplever fjorden ved Roskilde
Havn. 

� Hvilke fugle ser du i luften eller på vandet,
og hvilke planter vokser på stranden? Hvordan
lugter der for eksempel ved vandet?

� Du kan bruge oversigtskortene i boksen til
at finde ud af, hvilke dyr og planter du ser. 
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� Tegn indholdet af det dyr, som du eller din
lærer har åbnet.

� Tal i fællesskab med jeres lærer om, hvad
det er, I ser. Skriv på jeres tegning, hvad de for-
skellige dele er. 

Det kan være, at du har fanget forskellige slags
muslinger eller sandorme. I kassen findes et dis-
sektionssæt og knive. Dem kan du bruge til at
åbne dyret med. Det kan også være, at jeres lærer
gør det for jer, og I taler om, hvad I har fundet.

Fjorddetektiver
Opgave 3

Hvordan ser dyret ud
 indvendig?

I Roskilde Fjord kan man fiske. Man kan blandt
 andet fange fladfisk, laks og sild. Man kan også
fange ål, og nogle steder krabber. 

På det helt lave vand inde ved land findes der også
dyr. På sandbunden kan man finde eksempelvis
sandorme, blåmuslinger og hjertemuslinger. 

Sandormen lever af små organismer mellem
 sandkornene. Hjertemuslingerne kan bevæge sig
hurtigt ved at springe. De lever som regel under
sandet, som de hurtigt kan grave sig ned i.

Inde på land eller ude over vandet 
kan man se  måger, strandskader og 
nogle gange svaner. På stranden 
findes små dyr i tangen. Det kan 
være små tanglopper, som ligner 
små rejer. 

Fjorddetektiver
Opgave 2

Dyr på stranden og 
i vandet

Hvilke dyr finder du 
i vandet?
� Tag den store vandkikkert med
ud i vandet. I vandkikkerten har du
mulighed for at se dyrene på bun-
den. Det kan være, at du skal grave i
sandet med en af skovlene for at se
dem. 

Tag fiskenettet eller rejehovet igen-
nem vandet og sandbunden. Ind-
holdet kan du putte i en spand. 

Hæld spandens indhold i en af
 fotobakkerne, og undersøg de dyr,
som du har fundet. Hvis du gerne
vil se nærmere på nogle af dyrene,
kan du putte dem i dåseluppen. 

� Beskriv det dyr, du har fundet –
hvordan ser det ud?

� Brug oversigtskortet til at be-
stemme det dyr, du har fundet.
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Vandet i fjorde er som regel brakvand. Brakvand er
en blanding imellem saltvand og ferskvand. 

Du skal nu måle saltindholdet i Roskilde Fjord. Det-
te gør du med et refraktometer. En tommelfinger-
regel siger, at hvis saltindholdet er mellem ca. 0,5
og 25 promille, er det brakvand. Hvis målingen er
over 25 promille, kan det betegnes som saltvand. 

I den hvide kasse findes to ekstra vandprøver. Den
ene er fra Det Døde Hav, som ligger i Mellemøsten.
Der vokser ingen planter, og der findes ingen dyr i
Det Døde Hav. Der er også en prøve fra Utter slev
Mose tæt ved København.

� Gå ud i vandet og mål saltindholdet med
refraktometeret. Hvad er saltind holdet?

� Hvad viser saltindholdet fra Det Døde Hav?

� Hvad viser saltindholdet fra Utterslev Mose?
 

� Diskuter sammen med din klasse og din
 lærer, hvad målingerne viser. Hvilken sammen-
hæng er der mellem saltindholdet i Roskilde
Fjord og dyre- og plantelivet i vandet? Kan du
selv finde svaret?

Fjorddetektiver
Opgave 4

Hvordan er niveauet af
salt ved Roskilde Havn? 

For lærervejledning og flere elevopgaver 
se www.vikingeskibsmuseet.dk


