
SKULDELEV 

Scuttled ships
In the Viking Age, Roskilde was one of the principal towns 
of Denmark. To protect the town against seaborne assault, 
in the mid1000s, a blockade was placed in the water 
at Peberrenden, the narrowest channel in the natural 
fairway. This meant that only those familiar with these 
treacherous waters could safely enter the fjord.

The underwater blockade was made by deliberately sinking 
five disused Viking ships. The ships were placed across the 
fairway and then scuttled by filling them with rocks. They 
were presumably sunk in two or three stages.

The Viking ships were excavated by the National Museum 
of Denmark in 1962 with a coffer dam constructed around 
the vessels so the water could be pumped out. The find 
meant a huge leap in our understanding of Viking ship 
construction. The five original ships are on show at the  
Viking Ship Museum in Roskilde, which also  
exhibits reconstructions of the vessels.

Versenkte Schiffe
In der Wikingerzeit war Roskilde eine der wichtigsten Städte 
Dänemarks. Zum Schutz gegen Überfälle von der Seeseite 
her wurde Mitte des 11. Jahrhunderts bei Peberrenden, wo 
die natürliche Fahrrinne am schmalsten ist, eine Sperre 
angelegt. Nur wenn man das Gewässer gut kannte, konnte 
man bis in die Stadt gelangen.

Für die Sperre wurden fünf ausgediente Wikingerschiffe 
quer zur Fahrrinne versenkt. Sie waren mit großen Steinen 
gefüllt, um sie zum Sinken zu bringen. Vermutlich wurden 
sie in zwei oder drei Runden versenkt.

Die Wikingerschiffe wurden 1962 vom Nationalmuseum 
ausgegraben, wobei das Gebiet mit Spundwänden abge
grenzt und leer gepumpt wurde. Der Fund bedeutete einen 
Riesenfortschritt in unserem Wissen über die Konstruktion 
der Wikingerschiffe. Die fünf originalen Schiffe sind  heute 
im Wikingerschiffsmuseum in Roskilde ausgestellt, wo 
auch ihre Rekonstruktionen zu sehen sind.

Sænkede skibe
I vikingetiden var Roskilde en af landets vigtigste byer. For 
at beskytte byen mod overfald fra søsiden lavede man i mid
ten af 1000tallet en spærring ved Peberrenden, den natur
lige sejlrendes smalleste løb. Kun hvis man kendte farvan
det godt, var det muligt at sejle ind til byen.

For at lave sejlspærringen sænkede man fem udtjente 
vikinge skibe. Skibene blev placeret på tværs af sejlrenden 
og sænket ved, at de blev fyldt med store sten. De er for
mentlig blevet sænket af to eller tre omgange.

Vikingeskibene blev udgravet af Nationalmuseet i 1962 ved, 
at området blev spunset og pumpet tørt for vand. Fundet 
betød et kæmpe spring fremad i vores viden om vikinge
skibenes konstruktion. De fem originale skibe er i dag 
udstillet i Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor du også kan 
se skibene rekonstrueret.

SEJLSPÆRRING 
De fem skibe lå på bun
den af fjorden mellem de 
to øer Peberholm og Køl
holm, nøjagtigt 500 m 
fra hvor du står. Skibene 
lå henover hinanden, så 
man først troede, at der 
var seks skibe i alt. Et af 
vragene  stammede fra et 
30 m langt krigsskib.

Vikingerne var gode til at bygge skibe og kom vidt omkring. 
Skibstømmeret i skibene fra Skuldelev viser, at de er bygget 
af træ fældet i henholdsvis  Irland, Danmark og Norge.
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TIDSLINJE 750 e.Kr. Bjowulfkvadet 
fortæller om danske helte og 

hofliv i en kongehal, der 
måske har ligget ved Lejre.

430 e.Kr.  
Den hellige Patrick 

udbreder kristen
dommen i Irland.

1952 Vikingetiden er  
populær i film, tegne serier og 

teater. I 1952 opføres  
det første vikingespil i 

 Frederikssund. 

793 e.Kr. Vikinger 
angriber klosteret på 

øen Lindisfarne ved 
den engelske østkyst.

900-tallet Muldfjælsploven 
opfindes. For første gang har 
man en plov, der løsner og 
vender mulden. 

2000 Vikingernes gamle guder 
dyrkes stadig. I 2003 blev Asa 
trossamfundet Forn Siđr god kendt 
af kirke ministeriet. I 2009 blev  
en hedensk gravplads indviet.

1019-1035 e.Kr. Knud den Store 
herskede over Danmark og 
 England fra 1019 – 1035. 
Med ham sluttede vikingetiden.

SKULDELEV 

Sejlspærringen ved Skuldelev blev lavet for at 
beskytte Roskilde mod angreb fra en fjendtlig 

flåde. Ud over sejlspærringen havde man også 
etableret et advarsels system med bål, så man i 

god tid kunne forberede sig på angreb.
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