
TOGT TIDENDE
Katastrofen  
lurer om bord!  
- Interview med madsvenden og  
feltskæreren. Hvis side er du på? 
 Læs mere på side 6

Skibene samles og 
sættes i havet
Vikingeskibets opbygning, tilblivelse og hurtighed.

Knud den Store  
drager mod England
Manden, hævntogtet og den 
engelske krone.
“Togt Tidende” har været så 
heldige at få fingrene i selveste 
Knud den Stores dagbog. 
 Læs mere på side 2

Dagens information fra Styresmanden
 Læs mere på side 5

22. august 1015

Det er denne grød som madsvenden 
serverede for folkene.

Sådan så vikingernes langskibe ud.

Vikingerne er intet uden deres store og hurtige 
skibe. Svend Tveskæg og Knud den Store var aldrig 
kommet til England uden skibene. 
Derfor synes redaktionen på “Togt Tidende”, at  
det er på sin plads med en præsentation af skibene 
fortalt af filungaren (skibsbyggeren) Eik. 
 Læs mere på side 4



“Vidste du at vikingerne  
faktisk opdagede Amerika?”

FUNFACT: 
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Vi har nu været på åbent hav i flere dage. Siden vi 
sejlede fra den jyske vestkyst har vejret været godt. Vi 
har haft vind i sejlene og besætningen på alle skibene 
er i godt humør. Men hvorfor skulle de ikke også være 
det? Om få dage har vi plyndret hele England og jeg 
er blevet konge. 

LIMFJORDEN: Et stort sund, som deler Nordjylland fra resten af Jylland.  
Limfjorden var i vikingetiden samlingspunkt for kongens flåde når man drog på  
plyndringstogt til England. Det var nemlig meget hurtigere at sejle gennem  
Limfjorden end at sejle den lange vej udenom Skagen.

Knud den Store sidder her på sin trone med skib 
og økse.

Knud den Store  
drager mod England
Manden, hævntogtet og den engelske krone.

Jeg har det sidste år været i Danmark hos min bror 
den danske konge Harald II. Harald var blevet konge 
efter vores far Svend Tveskæg, som døde i februar 
sidste år. Jeg har været i Danmark for at samle en 
hær, som er stor nok til at slå den engelske konge. 
Hæren er samlet i hele Skandinavien og flåden er 
på 200 skibe. Ombord på hvert skib er der 50-65 
gode mænd, som alle er klar til kamp. Dermed er den 
samlede hær på over 10.000 skandinaviske vikinger af 
den bedste slags. 

Jeg er sikker på, at jeg med mine mænd ved min side 
kan slå den engelske konge Ethelred den Rådvilde og 
hans søn Edmund Jernside. Det var disse mænd som 
jog mig ud af England og hjem til Danmark efter min 
fars død. Hævnen bliver sød!

Jeg kan dog ikke klare mig uden alle mine mænd og 
deres vigtige opgaver på vejen til England. Det er 
disse mænd, som holder os alle i live, og som gør 
rejsen mulig.



Den danske konge Svend Tveskæg døde for nyligt i 
England i februar 1014. Han døde blot få måned-
er efter sin sejr over den engelske konge. Svend 
sad altså kun på den engelske trone i ganske få 
måneder. Svend Tveskæg var dog en stor konge. 
Han erobrede hele Norden, plyndrede England og 
vandt til sidst tronen.

Svend Tveskæg var søn af den danske konge  
Harald Blåtand, som havde samlet det danske rige 

og gjort danskerne kristne. Han gjorde som ung 
mand i 980’erne oprør mod sin far kong Harald 
Blåtand, hvorved han vandt tronen. I løbet af hans 
tid som konge drog Svend Tveskæg flere gange til 
England på plyndringstogt. Første gang var i 991. 
Svend Tveskæg angreb England for at indsamle 
danegæld. - Dette blev han ganske rig af! Svend 
efterlader sig sin hustru Gunhild, datteren Estrid og 
sønnerne Harald og ikke mindst Knud. Hvil I fred 
kære konge.

DØDSANNONCE 

Svend Tveskæg er død - længe leve kongen 
Vikingen der overvandt landet mod vest. 
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DANEGÆLD: Danegæld var det beløb, som de danske vikinger forlangte af  
englænderne, for at undlade at angribe og plyndre dem. Disse penge blev for  
eksempel brugt til Svends vikingehær. Hæren tjente jo ellers sin løn ved at plyndre 
de områder, de rejste til.

Gemte bogstaver til Svends dødsannonce og Knuds artikel:
Hvor døde Svend Tveskæg?

Hvad hed Svends far?

Den religion som Harald indførte i Danmark?

Det beløb som vikingerne opkrævede i England? (For at lade være med at plyndre)

Hvad hedder den engelske konge, som Knud gerne vil besejre?

Fandt du alle svarene? Så skal du skrive de markerede bogstaver ind her, hvor numrene viser at de hører til
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NOGLE AF DE VIGTIGE MÆND OM BORD PÅ SKIBENE:  
Filangar: Dette er ham, som bygger vikingeskibene.  
Styresmand: Dette er ham, som styrer og dirigerer skibene.  
Skjald: Dette er ham, som fortæller historier og underholder vikingerne på skibene.  
Madsvend: Dette er kokken ombord på skibene, som laver mad til vikingerne. 
Feltskærer: Dette er lægen ombord på skibene.

Skibene samles og 
sættes i havet
Vikingeskibets opbygning, tilblivelse og hurtighed.

Jeg hedder Eik og er filungar. Derfor er det mig, som 
har bygget vikingeskibene. Det har været et stort 
arbejde at lave samtlige 200 skibe, og jeg har derfor 
haft hjælp fra mange andre filungare. Kongen havde 
dog allerede en del skibe, så vi har ikke skulle bygge alle 
200 skibe. Jeg havde ansvaret for at byggeriet af skibene 
forløb som det skulle. Vi gik i gang med byggeriet med 
det samme kongen vendte hjem fra England sidste år, 
da det tager lang tid at bygge et skib. 

“Vidste du at der ikke var horn 
på vikingernes hjelme?”

FUNFACT: 

Vikingernes skibe havde både sejl og årer, så de 
hurtigt kunne ændre position på vandet.

Vi har i gennemsnit været 10 mand til at 
bygge hvert skib. Det tager nemlig om-
kring 7 måneder at bygge hvert enkelt 
langskib. Langskibene er de skibe, som 
kongen bruger, når han skal fragte hele 
sin hær over store afstande. Alle skibene 
er lavet af egetræ. Det er de, da egetræ 
er stærkt. Lige som mig! Mit navn Eik be-
tyder faktisk også egetræ. Mens vi sejler 
på åbent hav mod England har jeg flere 
gøremål. Jeg skal blandt andet sikre at 
skibene er vedligeholdt. Så jeg må hellere 
vende tilbage til arbejdet igen! 
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BEKLÆDNING: Mændene var iklædt en kofte, bukser og en kappe. En kofte er 
en lang trøje, som går ned til knæene. Kvinderne var iklædt en kjole, som var delt i 
to. Kjolen bestod af en selekjole og en underkjole.

AT FINDE VEJ/NAVIGATION: Vikingerne brugte i høj grad deres sanser, når de 
skulle finde vej: Vind, vejr, dyreliv og vanddybde var med til at oplyse vikingerne om, 
hvor de var. Også sol, måne og stjerne hjalp vikingerne på ret kurs.

Styresmanden og skjalden 
sætter gang i skibene 
Stjerner, sol og fortællinger om bord.
I dagens udgave af “Togt Tidende” kan jeg Styr-
mand-Storm med stor glæde meddele at, vi kan for-
vente endnu en dag med roligt vand og vind i sejlene! 
Nordsøen viser sig fra sin bedste side. Jeg er sikker på, 
at vi når Englands kyst før vi venter det. For at sikre 
at vi kan sejle døgnet rundt, deler jeg opgaven som 
styresmand med min kollega Øivin. Han overtager 
vagten ved solnedgang. Så hjælper stjernerne ham 
med at finde vej.

Aftenens underholdning vil vores skjald den ærvær-
dige Skjold stå for. Han har fortalt mig, at der i aften 
vil være premiere på sagaen om vores afdøde konge 
Svend Tveskægs sidste dage.  Derudover vil der som 
altid være terningspil på programmet. Jeg skal under-
strege, at jeg ikke finder mig i slagsmål i forbindelse 
med terningspil. Dette vil betyde en hård afstraffelse, 
som jeg gerne selv udfører. 

Vikingerne var gode til at finde vej til søs lige 
meget, hvilket slags vejr det var
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KOSTEN: Vikingerne spiste typisk grød, brød og tørret fisk og kød.  
Vikingerne fik ikke varm mad ombord på skibene, da man ikke kunne tænde bål om 
bord. De havde altid en masse vand med om bord, så de kunne få noget at drikke.

For gammel 
mad giver 
feltskæreren 
overarbejde
Madsvenden stilles til ansvar.

“Det er en skandale!” Sådan lød svaret fra felt-
skæren Oluf, som efter madsvenden Thorbjørns 
dumheder i køkkenet var kommet på overarbejde. 
Thorbjørn  havde serveret noget grød, som nok 
var lidt for gammelt. Grøden havde Thorbjørn 
lavet hjemme i Danmark inden flåden sejlede mod 
England.

Feltskæren Oluf var meget vred over at Thorbjørn 
serverede for gammel mad for vikingerne. Mange af 
mændene hang ud over rælingen, som er siden på 
skibet, og så meget syge ud. Oluf kom med denne 
udtalelse til “Togt Tidende”: 

“Jeg synes det er for dårligt at vores kok ikke 
kan lave ordentlig mad.” Hertil svarede Thor-
bjørn, at de mange syge mænd nok skyldtes, at 
hygiejnen om bord ikke er for god. Thorbjørn 
sagde: “Det må være lægens skyld at de mænd 
er syge.” 

Oluf kan dog ikke se, hvad problemet måtte 
være. “Hygiejnen om bord på skibene er da ikke 
så dårlig,” udtaler han. Efter et længere skænderi 
blev de to dog gode venner igen, da de over et 
stort krus mjød fandt en løsning på problemet. 
Thorbjørn udtaler : “Vi smider resten af grøden 
ud, og så skal vi have tørret kød og fisk på 
resten af togtet.”

“Vidste du at vikingerne  
kaldteAmerika for “vinland”?”

FUNFACT: 

Vikingerne drak ofte deres mjød fra drikkehorn 
som dette
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Find 5 fejl!
Denne flotte  
vikinge-kvinde kunne 
sagtens være gift med 
en af de mange mænd 
om bord på Knuds 
skibe. Tøjet er rigtigt 
pænt, så noget tyder 
på at hun er gift med 
en af de rigere vikinger. 
Kan du mon hjælpe 
med at finde 5 fejl 
på hende? Billedet til 
venstre er det rigtige 
billede.

Der er en drillepind 
løs på skibet! 
Thorbjørn har mistet sit drikkehorn, Skjold 
mangler sin elskede kam og Oluf kan ikke 
finde sin kniv! Hjælp vikingerne med at 
finde deres ting ved at skrive ejermandens 
navn på linierne der passer til tingene, når 
I har fundet vejen.

“Vidste du at der også ofte var 
kvinder med på skibene?”

“Vidste du at vikingerne ikke 
kun var krigere? De var også 

dygtige handelsmænd!”

FUNFACT: 

FUNFACT: 



Krydsord om vikingetiden

VANDRET: 
1. Nordjyllands største by.
4. Et andet ord for regler.
6. Billede.
7. Det der driver skibene frem på havet.
9. Noget som vikingerne har meget af.
10. De rejser som vikingerne drog ud på.
12. Billede.
14. Vikingegudernes konge.
16. Vikingetidens læge. 
18. Billede.
19. Tidspunkt hvor Styrmand-Storm får fri.
20. Et sted hvor vikingerne er begravet.
21. Navnet på den engelske konge. 
23. Madsvend. 
25. Det modsatte af mørke.
26. Vikingetidens kok. 
29. De fortællinger som skjalden fortalte.
30. Svends efternavn. 

LODRET: 
2. Vikingegravplads nord for Aalborg.
3. Smykke som man bærer på fingrene.
4. Et stort sund som deler Jylland i to.
5. Haralds efternavn.
8. Træsort som vikingeskibene er lavet af.
11. Overdel som mændene havde på. 
13. Billede.
15. Vikingernes hjemland.
17. Vikingetidens øl. 
20. Vikingernes beskyttelse til hovedet.
22. Et par.
24. Billede.
27. Det modsatte af nat.
28. Navnet på filungaren. 


