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Denne rapport omhandler afviklingen af formidlingsprojektet ”Skibene på noret”, der udgør ét af fire formidlingstiltag i regi 

af forskningsprojektet ”From Central Space to Urban Place. Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer”, 

som er finansieret af Velux Fondens Museumssatsning 2015. 

Rapporten er skrevet af museumsinspektør Nikolai Knudsen og museumsinspektør Malene Refshauge Beck, Østfyns 

Museer med bidrag fra museumsinspektør, Mette Stauersbøl, Odense Bys Museer. Rapporten er samlet og redigeret af 

arkæolog, Mikael Manøe Bjerregaard, Odense Bys Museer.  
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Abstract 

I 2018 afvikledes det andet store formidlingsarrangement i regi af From Central Space to Urban Place-projektet: Skibene 

på noret, hvor der i perioden fra 8. september til 21. oktober i Munkebo Havn på Østfyn blev skabt et vikingeskib af vand 

og lys. Formålet var at illustrere betydningen af sejlads i datiden og Kertinge Nors betydning som havn, måske allerede i 

vikingetiden. Med placeringen lige nedenfor den meget væsentlige centrale plads, Munkebo Bakke, der dateres til yngre 

jernalder og vikingetid og med nærheden til den meget rige skibsgrav ved Ladby, var der mange historier at knytte 

formidlingsprojektet op på. Endvidere gav projektet en vinkel på det landskabsperspektiv, som er lagt ned over hele 

projektet og som i analyserne af de militære forhold har givet anledning til en hypotese om, at vikingeborgen i Nonnebakken 

og området omkring Kertinge Nor samlet set kan have kontrolleret såvel land- som vandtrafik i området. Projektet gav 

således en fin kobling mellem projektets forskning og formidling. 

Projektet var en stor succes med op mod 12.000 besøgende og var også flere gange i de lokale medier. Projektet havde 

stor lokal opbakning, og hele historien om vikingernes tilstedeværelse omkring Munkebo gav en stor bystolthed; en ikke 

uvæsentlig sideeffekt for et område, som er presset ressourcemæssigt på andre felter.  
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Projektets baggrund 

Det overordnede forskningsprojekt ”From Central Space to Urban Place” vil med Odense og Aalborg som cases give et nyt 

bud på den tidligste urbaniseringsproces i Sydskandinavien. Midlet er at undersøge udviklingen fra jernalderens centrale 

områder (spaces), defineret som koncentrationer af lokaliteter præget af velstand samt funktioner som handel, håndværk, 

kult og forsvar, til middelalderens byer (places), hvor magtstrukturerne er samlet på ét sted. Den kronologiske ramme er 

ca. 400-1100 e.Kr. 

Som del af projektets konkrete udbytte vil der blive afviklet fire formidlings- og læringsarrangementer, hvor projektets 

forskningsresultater og -metoder præsenteres for offentligheden på en inddragende måde. Projektet ”Skibet på noret” udgør 

det ene af disse fire projekter, og er det andet, som er blevet afviklet.  

 

Den formidling- og læringsmæssige præmis for projektet er udtrykt i disse hensigtserklæringer, som fremgår af 

projektansøgningen: 

• Formidling og læring kobles direkte til de arkæologiske landskaber, lokaliteter og effekter og skal anvendes i det åbne 

land såvel som i byen. Det teoretiske perspektiv på forskningsdelen, begrebet space & place, sættes således i 

umiddelbar forbindelse til formidlingsdelen. Flere af formidlingsdelene skal endvidere anvendes som afprøvning af dele 

af projektets forskningselementer. 

• Projektet vil behandle udfordringen i at formidle arkæologiske landskaber og lokaliteter on location i fuld skala efter 

overstået udgravning, dvs. på et tidspunkt, hvor der ikke længere er synlige spor af de arkæologiske levn på stedet.  

• Formidling og læring skal foregå i et brugerinddragende perspektiv, der via anknytning til kunst giver en i dansk 

sammenhæng ny måde at illustrere arkæologien på. Kunsten rummer i forhold til andre formidlingsgreb større mulighed 

for at sætte fantasien i spil og skabe fælles oplevelser. 

• Formidlingen skal have en tilknyttet undervisningsdimension målrettet skolernes mellemtrin under temaet kunst og 

arkæologi. Undervisningen vil behandle kunst som udtryksform og kommunikator i forhistorien, ligesom den vil inddrage 

eleverne i selve arbejdet med at lave kunstværkerne.  

 

Følgende strategiske overvejelser ligger bag udformning af formidlingsprojekterne: 

Projektet afprøver to formidlingsarrangementer i kulturlandskabet (space) og to i byen (place). Arrangementerne er jævnt 

fordelt inden for projektets fysiske rum og bringer centrale lokaliteter og forskningsspørgsmål i spil. Kombinationen af on 

location-formidling i 1:1, det brugerinddragende perspektiv og koblingen til kunst giver en optimal mulighed for at formidle 

resultaterne til store grupper af samfundet på en fagligt velfunderet baggrund. Samtidig giver de store projekter på centrale 

lokaliteter en for den arkæologiske og historiske formidling usædvanligt stor mediebevågenhed.  

De fire formidlingsprojekter afprøver forskellige formidlingsmæssige greb. Derfor vil et væsentligt resultat være, at der 

udvikles en række produkter og aktiviteter, der, ud over at de hver især har en betydning i sig selv og for projektet, også 

skaber en værktøjskasse, hvorfra der kan hentes anbefalinger og redskaber til lignende tiltag på andre lokaliteter og i andre 

projekter. Produkterne tilgængeliggøres på projektets hjemmeside til frit download.  
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Projektbeskrivelse 

Det konkrete formidlingsprojekt havde titlen ”Skibene på noret”, hvortil senere føjedes læringsdelen ”Pust digital vind i sejlet 

på Ladbyskibet”.  

Skibene på noret er et af de landskabsorienterede formidlingsprojekter i det Velux-financierede projekt From Central Space 

to Urban Place. Målet med projektet var at sætte fokus på Kertinge Nors betydning som mulig ankerplads for en ledingsflåde 

samt Munkebos funktion som havneby for Odense og det fynske ”indland”. En funktion byen med sikkerhed har haft fra den 

tidligste middelalder, og, som From Central Space-projektets undersøgelser viser, måske allerede fra den sene jernalder 

og vikingetid. Bugten ved Munkebo er en oplagt naturhavn og omladeplads, hvorfra varer er fragtet videre over land  

Projektet udførtes i et samarbejde mellem Østfyns Museer og Odense Bys Museer.  

 

Deltagere i projektet 

Østfyns Museer 

Lene Feveile, formidlingsinspektør – Idéudvikler på projektet 

Nicolai Knudsen, museumsinspektør – Ansvar for læring, formidling og afvikling 

Malene Refshauge Beck, museumsinspektør – Faglig konsulent 

Troels Malthe Borch, kommunikationschef – PR-ansvarlig 

Claus Sørensen, afdelingsleder – Overordnet ansvar, Østfyns Museer 

Frivillige fra Munkebo (Munkebo Virk og Gro) 

 

Odense Bys Museer 

Mads Runge, forskningscenterleder, ph.d. – Overordnet projektleder 

Mette Stauersbøl Mogensen, museumsinspektør – Ansvar for læring, formidling og afvikling 

Lone Weidemann, marketingskoordinator – PR-ansvarlig  

 

Formål med projektet 

At synliggøre arkæologien i landskabet gennem kunsten. Herunder: 

- Kertinge Nors historie og betydning som mulig ankerplads for en ledingsflåde 

- Munkebos funktion som havneby for Odense og det fynske indland 

- Pælespærringen på havbunden 

- Dræby – trækstedet. Landskabet før og nu 

- Transport og logistik i vikingetiden (krigsskibene) 

- Udgravningerne ved Munkebo Havn (Munkebo Bakke) 

 

Som et centralt element i projektet udvikles et læringsforløb rettet mod 3.-6. klasse på lokale skoler på tværs af fagene 

historie, dansk og billedkunst. Formål med læringen er at give eleverne en forståelse af, at man kan bruge kunsten til at 

synliggøre historien.  

Formidlingsinspektør Lene Feveile tegnede konturerne af projektet, og museumsinspektør Nicolai Knudsen har været 
tovholder på opbygningen og afviklingen af spøgelsesskibsprojektet. Den afsluttende del af projektet har 
museumsinspektør Malene Beck og afdelingsleder Claus Sørensen stået for.  
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Indledende arbejde 

Idé og optakt 

Siden november 2017 har Østfyns Museer haft kontakt til det rumænske firma Visual Skins (som sidenhen har skiftet navn 

til Biangle Studio) omkring fremstillingen af et spøgelsesskib af lys og vand i Kertinge Nor. 

Forløbet startede ud med en dialog mellem museet og kunstnerne for at afklare, om det var muligt at gennemføre med de 
fysiske forhold, der er i og omkring Kerteminde Fjord, samt for at afklare pris mv. 
Flere muligheder var i spil, men valget faldt på Munkebo Havn. Her var mulighederne optimale mht. el, adgangsforhold og 
synlighed for gæsterne og samtidig understregede kunstinstallationen en hidtil lidt overset vinkel af vikingetiden i og omkring 
Kerteminde Fjord/Kertinge Nor. 
 

Opstartsmøde 

Den 29. januar 2018 afholdtes et opstartsmøde med repræsentanter fra de to museer, hvor rammerne for projektet blev 

fastlagt. Deltagere var Lene Feveile, Nicolai Knudsen og Mette Stauersbøl. 

På mødet aftaltes formålet med arrangementet og læringsdelen. Der udarbejdedes en skitse for læringsforløbet samt en 

tidsplan for forberedelsen og afviklingen af projektet. 

 

Skitse til læringsforløb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historien 

Besøg på skolen (ca. 30 min. Intro til projektet) 

Information målrettet eleverne omkring det 

arkæologiske landskab, skibe, hvorfor ligger flåden der 

→ den store space & place-fortælling, Flåden i fjorden, 

landskab og skibe 
Besøg ved skibene 

Skibene som et kunstværk: 

- Vandkunst – digitalkunst – lyskunst 

- Materialet som kunsterne har brugt 

- Film om hvordan kunsterne arbejder 

Her findes en billedkunstlærer, der kan være med til at 

udarbejde materiale og opgaver 

 

Visualiseringer 

Eleverne skaber deres egen visualisering af den lokale 

vikingehistorie 

Her findes en billedkunstlærer, der kan være med til at 

udarbejde materiale og opgaver 

 

 
Evt. Udstilling  

Udstilling af elevernes visualiseringer på Munkebo 

Bibliotek eller lignende ca. 14 dage efter eventet, med 

konkurrenceelement 
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Tidsplan 

2018: 

Januar  Opstartsmøde omkring læring i forbindelse med Skibene på Noret 

Februar Opstart af udvikling af forløb Skibene på Noret, samarbejdspartnere findes  

Lene og Nicolai sender materialer omkring skibene 

Marts Møde omkring eventen til Skibene på Noret 

April-maj Materialet til Skibene på Noret udvikles 

Juni Invitere skoler til Skibene på Noret-arrangementet 

August Geninvitere skoler til Skibene på Noret 

September Afvikling af Skibene på Noret, skolebesøg og forløb 

Oktober Afslutning af forløb 

November Evaluering af Skibene på Noret – justering af forløbet til generel brug 
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Konkrete arbejdsopgaver forud for afviklingen af projektet 

 

Udvikling og samarbejder 

Efter dialogen med kunstnerne, blev der etableret dialog med oplandet i Munkebo for at afklare, om der var potentiel 
modstand imod projektet. Heldigvis var der ingen modstand, men til gengæld en enorm positiv vilje til at hjælpe med 
projektet. 
 
Der blev i perioden fra januar til april 2018, arbejdet på kontrakten, tilladelser, logistik og en dialog med Kerteminde 
Kommune. 
 
I april kom kunstnerne til Danmark og sammen med Østfyns Museer blev der udarbejdet en plan. Planen omhandlede 
placering, udseende og størrelsen på værket. 
 
Fra april til august blev de sidste logistiske detaljer arbejdet på plads. Hvem hjalp med opbygningen af værket, hvad var 
pressestrategien, hvordan var skolerne og skoleformidlingen tænkt ind i projektet og hvor fik man fremskaffet udstyret til 
værket.  
 
I denne periode blev der også i samarbejde med Munkebo Virk og Gro, udarbejdet en plan for en folkefest på åbningsdagen 
af værket, samt etableringen af et frivilligkorps der skulle hjælpe med den praktiske del, dvs. hjælpe med opsætningen, 
sørge for at tænde og slukke lysprojektionen i løbet af de seks uger, holde pumperne fri for tang, danne sig et overblik over 
antallet af besøgende m.v.  
 
Åbningsdagen udviklede sig i stigende grad til en af de største fester i Munkebo i mange år.  
Erhvervslivet, Kerteminde Kommune, lokale foreninger, kirken og enkeltpersoner valgte alle at deltage i og bakke op om 
projektet. Derudover blev der udarbejdet en folder sponsoreret af Lindø Port of Odense. 

 

Opbygning af værket 

I september begyndte selve opbygningen. Torsdag d. 6. kom alt udstyret til Munkebo. Grundet meget dårligt vejr, blev 
projektet nødt til at ændre dele af den originale plan, herunder placeringen. 
 
Der var en del smådetaljer, som kunstnerne ikke havde tænkt på, og som måtte håndteres undervejs. Her kan nævnes 
tidevandet og stærk bølgegangs indflydelse på værket.  
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Fokusområder 

 
Det er første gang, at Biangle Studios spøgelsesskib har været opsat i så lang tid. Det har løbende krævet vedligehold af 
pumperne, der ofte skulle renses for tang. Desuden var det nødvendigt halvvejs i perioden af udskifte motiv-skiverne i 
projektørskiverne, da det første sæt var blevet slidte og uskarpe. I forbindelse med en mindre storm (Knud!) måtte 
installationens projektører efterjusteres, og pontonerne, hvor containerne, der indeholdt projektørerne stod, måtte sikres 
med pæle.  
Fire aftner har spøgelsesskibet ikke været tændt. Det skyldtes dels kraftig vind fra sydøst, der blæste vand ind over vejen, 
og dermed var til fare for trafikken, dels at der efter stormen Knud var udfordringer med at få finjusteret projektørerne.  
 

 
 

 

Betjening af installationen 

Til den daglige betjening af installationen blev udarbejdet en manual (bilag 1) som uddeltes til de frivillige.  

 

Afvikling af projektet 

 
D. 8. september blev værket officielt tændt og fremvist under folkefesten i Munkebo. Ca. 1500-1800 mennesker var mødt 
op. Kertemindes borgmester blev sejlet til havnen i Ladbydragen (et rekonstrueret vikingeskib). Derefter blev der holdt tre 
små taler, og værket blev tændt kl. 19:00. Grundet stærkt solskin, var værket lidt længere om at blive synligt end normalt. 
Ca. kl. 19:45 blev værket tydeligt for alle. Resten af aftenen foregik uden de store problemer. Der var en enkelt kortslutning, 
men den blev fikset på få minutter. Munkebo Hovedvej var blevet spærret denne aften, og en del gik derfor ud for at se 
værket derfra. 
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Respons og formidling af projektet 

De besøgende var på åbningsdagen og i løbet af de seks uger, installationen var opsat, meget positive over forløb og skib. 
Der blev udtrykt glæde og beundring over værket fra lokale og gæster fra hele landet. Der er ikke blevet foretaget 
deciderede brugerundersøgelser, men Østfyns Museers medarbejdere har flere aftener været på stedet og talt med gæster 
og lokale i løbet af perioden. Der har været 200-300 besøgende på havnen i Munkebo i gennemsnit hver aften mellem kl. 
19 og 22, hvor spøgelsesskibet var tændt. Det betyder, at værket er besøgt af mellem 10.000-12.000 gæster i løbet af seks 
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uger. Hver aften var der desuden en række biler, der kort standsede op ved vejkanten for at se værket – de er ikke talt med 
i det anslåede antal gæster.  
 
Eventen og installationen blev annonceret med banner og posters (Bilag 2) 
 

 
 

Nedtagning af værket 

Mandag d. 22. oktober blev installationen demonteret. Det lange ophold i vandet gjorde det vanskeligt at skille alle 

metaldelene, fordi nagler var irret/rustet fast. Der var løbet vand i en af de bærende pontoner, og derfor blev en del af 

konstruktionen trukket skæv, da kranbilen skulle løfte den ud af vandet. 

 

Pressedækning 

Lokalpressen blev kontaktet for at få udbredt omtalen af arrangementet. I ugerne op til afviklingen af arrangementet, blev 

der sendt pressemeddelelser ud fra de involverede museers kommunikationsafdelinger (bilag 4). Der viste sig at være 

massiv interesse for arrangementet, idet både Kjerteminde Avis, TV2-Fyn og Fyens Stiftstidende var tilstede under 

byggeprocessen. DR P4-Fyn lavede et liveindslag med Nicolai Knudsen på dagen for arrangementet, og Fyens 

Stiftstidende var tilstede ved åbningsarrangementet.  

En væsentlig faktor for den store opmærksomhed i medierne var formentlig 

arrangementets spektakulære eventkarakter, den store grad af brugerinddragelse 

og lokal forankring i landskabet samt linket til den populære vikingetid.  

Oversigt over pressedækning: 

7.9.2018 Kjerteminde Avis: Om hvorfor spøgelsesskibet skal være i Munkebo: 

https://kjavis.dk/kunstner-spoegelsesskibet-hoerer-hjemme-i-munkebo/ 

8. 9.2018: Tv2 Fyn: Omkring spøgelsesskibet: 

https://www.tv2fyn.dk/artikel/spoegelsesskib-fra-vikingetiden-laegger-til-ved-

munkebo-havn  

8.9. 2018 Fyens Stiftstidende: Lysende vikingeskib: Rumænske kunstnere og 

lokale frivillige sætter spøgelsesskib op. 

https://www.fyens.dk/kerteminde/Lysende-vikingeskib-Rumaenske-kunstnere-og-

lokale-frivillige-saetter-spoegelsesskib-op/artikel/3283127 

8.9. 2018 Fyens Stiftstidende: Spøgelsesskib i Munkebo: Sådan laver de skibet 

8.9.2018: P4 Weekend: Live optagelse om Spøgelsesskibet: 

https://www.dr.dk/radio/p4fyn/p4-weekend-fyn/p4-weekend-2018-08-25-06-03-5 

9.9. 2018 Fyens Stiftstidende: Hov – hvor er skibet 

https://kjavis.dk/kunstner-spoegelsesskibet-hoerer-hjemme-i-munkebo/
https://www.tv2fyn.dk/artikel/spoegelsesskib-fra-vikingetiden-laegger-til-ved-munkebo-havn
https://www.tv2fyn.dk/artikel/spoegelsesskib-fra-vikingetiden-laegger-til-ved-munkebo-havn
https://www.fyens.dk/kerteminde/Lysende-vikingeskib-Rumaenske-kunstnere-og-lokale-frivillige-saetter-spoegelsesskib-op/artikel/3283127
https://www.fyens.dk/kerteminde/Lysende-vikingeskib-Rumaenske-kunstnere-og-lokale-frivillige-saetter-spoegelsesskib-op/artikel/3283127
https://www.dr.dk/radio/p4fyn/p4-weekend-fyn/p4-weekend-2018-08-25-06-03-5
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11.9 2018: Fyens Stiftstidende: Når mørket sænker sig i Munkebo: Nu spøger 

vikingeskibet på Noret 

23.10.2018: Fyens Stiftstidende: 12.000 så spøgelsesskibet: Munkebo vil vække 

vikingerne til live. https://www.fyens.dk/kerteminde/12000-saa-spoegelseskibet-

Munkebo-vil-vaekke-vikingerne-til-live/artikel/3294997 

 

 

 

Vidensdeling om projektet 

Spøgelsesskibet er også formidlet via museernes Facebook-sider. Opslagene om 
”søsætningen” af skibet har nået mere end 115.000. Der er uden sammenligning 
den største rækkevidde et opslag har nået siden søsætningen af det 
rekonstruerede vikingeskib Ladby-dragen i maj 2016 (det nåede ca. 150.000). På 
FB er der generelt udtrykt stor beundring og givet mange positive tilbagemeldinger 
på skibet. 
 
De besøgende kunne få yderligere information fra en folder, som var blev 
udarbejdet af Østfyns Museer og sponsoreret af Lindø Port Odense (bilag 3). 
Folderen ”Fra Kertinge Nord til Odense Fjord. Fra fortid til nutid”, omhandlede 
historien og sejladsen omkring Munkebo fra vikingetiden og til moderne tid.  
 

Foredrag 

Der blev i samarbejde med Munkebo Lokalhistoriske Arkiv og Munkebo Kro arrangeret to foredragsrækker, som blev afviklet 
i løbet af de seks uger, spøgelsesskibet var opsat. Foredragene foregik på Munkebro Kro og i i Munkebo Kulturhus På 
Munkebo Kro kunne man i forbindelse med foredragene få en vikingemenu. Herudover blev der i løbet af året afholdt en 

række foredrag om fundene fra Munkebo Bakke og omegn og i flere af disse indgik ”Skibene på Noret”  
 

• 11. april: Foredrag Y’s-Men Odense. Malene Beck 

• 22. april: Fortidsmindedag på Munkebo Bakke. Malene Beck 

• 2. maj: Foredrag Harja (Amatørarkæologisk Forening). Malene Beck 

• 3. maj: Foredrag Skalk. Malene Beck 

• 12.-26. juni: Udgravninger på Munkebo Bakke med 10 rundvisninger/foredrag besøgt at gopdt 400 gæster. Malene 
Beck 

• 27. juni: Foredrag Munkebo Kulturhus. Malene Beck 

• 25. august: Foredrag på Munkebo Bakke i forbindelse med Gastrodag. Malene Beck 

• 12. september 2018: Foredrag Munkebo Kulturhus: Hvordan gør man vikingetiden levende?. Nicolai Knudsen 

• 3. oktober: Foredrag Munkebo Bibliotek. Malene Beck 

• 10. oktober: Foredrag Mubnkebo Kro: Spøgelsesesskibsprojektet. Nikolai Knudsen 

• 18. oktober: Foredrag Munkebo Kro. Malene Beck. 

• 4. december: Foredrag i Kongernes Jelling. Malene Beck.  
 
 
 
 

https://www.fyens.dk/kerteminde/12000-saa-spoegelseskibet-Munkebo-vil-vaekke-vikingerne-til-live/artikel/3294997
https://www.fyens.dk/kerteminde/12000-saa-spoegelseskibet-Munkebo-vil-vaekke-vikingerne-til-live/artikel/3294997
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Spacetoplace.dk som læringsplatform 

 

Til ”Skibene på noret” blev der i samarbejde med to folkeskolelærere udviklet et undervisningsmateriale for 3.-6. klasser, 

hvor eleverne arbejdede dels med den lokale historie omkring vikingetiden og vikingeskibe og dels med spøgelsesskibet. 

Undervisningsmaterialet kan downloades fra projektets hjemmeside: http://www.spacetoplace.dk/til-

laereren/formidlingsarrangementer/formidlingsarrangement-2/.  

Materialet blev udviklet med udgangspunkt i skitsen for undervisningsmaterialet, således at der var en del af materialet, der 

kunne bruges hjemme på skolen og det samtidigt var muligt at booke et besøg fra museet, en anden del foregik som et 

besøg ved installationen i Munkebo og den sidste del, var en efter bearbejdning, hvor eleverne arbejdede med deres egne 

fortolkninger af vikingeskibe og kunst på skolen. Den sidste del med udstillingen, valgte vi at lave som et valgfrit element, 

da mange af opgaverne kom til at arbejde med de digitale Ladbyskibe, der var sværere at udstille uden for klasselokalet.  

Til materialet blev optaget en film af skibet, således det var muligt at arbejde med skibet indenfor almindelig skoletid. Filmen 

kunne bruges af læreren selv, men blev også anvendt ved besøget fra museerne på skolen, hvor eleverne fik en introduktion 

til vikingetiden og projektet af en af museernes formidlere. Til undervisningsaktiviteterne i Munkebo havde vi opstillet en 

stensætning med størrelse og form som Ladbyskibet samt opsat en plexiglasplade med Ladbyskibet, der kunne fungere 

som skib på vandet, når det var for lyst til vandinstallationen. Begge installationer knyttede sig til elevernes arbejde med 

det rigtige Ladbyskib og det digitale skib i undervisningsmaterialet.  

http://www.spacetoplace.dk/til-laereren/formidlingsarrangementer/formidlingsarrangement-2/
http://www.spacetoplace.dk/til-laereren/formidlingsarrangementer/formidlingsarrangement-2/
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Det er kun muligt at tælle de elever, der har deltaget i projektet gennem skolebesøget. Det drejer sig om 11 forskellige 

klasser og 210 elever.  

Vores formidlere har dog mødt skoleklasser fra Munkebo Skole i forbindelse med, at de har været tilstede ved Munkebo 

Havn. Her har vi ikke været på undervisningsbesøg, og derfor er de ikke optalt. Der må derfor have været flere klasser, der 

har anvendt skibet i undervisningen, end de optalte.  

Link til undervisningsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=OTA5eJU6rDI Videoen er pr. 25. januar 2019 set 1460 

gange. På Facebook er videoen set 1384 gange. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OTA5eJU6rDI
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Evaluering 

Praktiske overvejelser ved et fremtidigt projekt. 

Der skal tages højde for det lange ophold i vand. Det kræver løbende vedligehold af udstyret. F.eks. skal pumperne 

renses for tang et par gange om ugen.  

 

Vind og bølger har betydning for oplevelsen af værket. Under visse vind- og bølgeforhold var det nødvendigt at se skibet 

fra en helt bestemt vinkel for at få effekten af installationen. En anbefaling til et lignende projekt i fremtiden vil være at 

installere skibet i en lukket havn med lukkede vandfladen. Et læhegn i forbindelse med opsætning på vand som Kertinge 

Nor vil kræve store ressourcer, da vindretningen ofte skifter. Derimod bliver værket kun smukkere i regnvejr.  
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Projektets betydning for lokalområdet 

Værket har ramt en stor målgruppe, der ellers aldrig tager på museum eller interesserer sig for historie. Museet har fået 

tilbagemeldinger på, at man lokalt i Munkebo føler sig stolt over at være en del af projektet, og at man er stolt over, at 

området også er en vigtig brik i fortællingen om vikingetiden ved Kerteminde Fjord. Der er tilbagemeldinger om, at folk har 

opsøgt mere viden ved at besøge Vikingemuseet Ladby eller andre museer, samt at man lokalt har inviteret familie, slægt 

og venner til at opleve skibet. 

Der er ingen tvivl om, at projekt Skibene på Noret har forankret den lokale historie og øget den lokale stolthed og bevidsthed 

om stedets betydning. Museets fortælling er med projektet også spredt væsentlig mere og bedre ud. 
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Bilag 1: Manual til betjening af installation 

Hvordan man tænder og slukker for Spøgelsesskibet 

Punkt 1 

Hvordan er vejret? Hvis der er for stærk vind, så skal der ikke tændes. 

Hvis vinden også trækker for meget dis over mod hovedvejen, så skal der heller ikke tændes.  

Hold øje med vind og vejr, så skal det hele nok gå. 

Når du låser op til containerne og går ind, er det MEGET VIGTIGT, at du ikke rører ved projektøren. Du skal ikke røre den 

eller hoppe ved den. Hvis projektøren rykker sig, vil lysbilledet også rykke sig.  

 

Punkt 2 

 

På gulvet ligger en sort boks. I venstre sider er der en knap der kan trykkes on eller off. Tryk på on. 

Nu er første lampe tændt. 
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Punkt 3. 

Lige overfor er der en boks med 7 knapper der kan glides op og ned. 5 ud af de 7 er trukket ned. Kun nr. 2 og den der 

hedder Master er trukket op. 

 

Punkt 4. 

 Glid nu langsomt knap 1 helt op. Nu er lys 2 og 3 tændt. TÆL NU TIL 2! MAN MÅ ALDRIG TÆNDE ALLE KNAPPERNE 

SAMTIDIG, SÅ KORTSLUTTER SYSTEMET. 

Glid derefter knap 3 op. TÆL TIL 2 IGEN!  

Glid derefter knap 4 op. TÆL TIL 2 IGEN! 
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Glid derefter knap 5 op. TÆL TIL 2 IGEN! HVIS DER ER MEGET LAVVANDET SKAL DU INGORER KNAP 5! 

Glid derefter knap 6 op. TÆL TIL 2 IGEN! 

Nu er pumperne tændt og det var det. Husk at lås containeren. 

 

 

Punkt 5. Sluk systemet.  

 

Nu skal der slukkes. Du skal ikke rører knap 2 og knap master. 

Glid knap 6 helt ned. TÆL NU TIL 2! 

Glid derefter knap 5 helt ned. TÆL TIL 2 IGEN! 

Glid derefter knap 4 helt ned. TÆL TIL 2 IGEN! 

Glid derefter knap 3 helt ned. TÆL TIL 2 IGEN! 

Glid derefter knap 1 helt  ned. TÆL TIL 2 IGEN! 

Nu er pumperne og de to lamper slukket. 

Sådan skal det se ud når du er færdig. 
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Punkt 6 

På gulvet skal du nå gå hen til den sorte boks. I venstre sider er der en knap der kan trykkes on eller off. Tryk på off. 

Nu er sidste lampe slukket. 

Husk at lukke og låse containerne når du går. 
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Problemer: 
 

Hvis der opstår problemer, så gå ikke i panik. 

Du kan kontakte  

Palle Hansborg Sørensen: 40 16 55 75 

Claus Sørensen fra Østfyns Museer: 23 96 99 80 

Nicolai Knudsen fra Østfyns Museer: 26 12 30 50.Hvis ingen tager telefonen, så sluk ned for systemet. Så vil der blive 

kigget på det dagen efter. 

Hvis billedet ser lidt mærkeligt ud, så kontakt en af de førnævnte personer, dagen efter. Så vil billedet blive rettet på.  
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Bilag 2: Poster 
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Bilag 3: Folder ”Fra Kertinge Nord til Odense Fjord. Fra fortid til nutid.” 
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Bilag 4: Pressemeddelelse 

 

Vikingekongens skib genopstår 

For omkring 1100 år siden blev en fornem vikingekonge begravet i sit krigsskib. Skibet var knapt 22 meter langt, ca. 3 meter 

bredt og 1 meter højt. I skibet var der plads til hele 32 roere og en række heste. Krigsskibet blev fundet i 1930’erne og er i 

dag kendt som Ladbyskibet. Skibet er en af de kilder, vi har til, hvordan området på Østfyn var i vikingetiden. Derudover 

har vi en lang række andre arkæologiske fund, der viser, hvordan hele området var beboet og hvordan vikingeskibene har 

sejlet omkring på både Odense Fjord og Kertinge Nor. Fra 8. september til 21. oktober vil der igen ligge et vikingeskib, når 

Ladbyskibet genopstår som et spøgelsesskib af vand og lys i en kunstinstallation i Munkebo Havn.  

Spøgelsesskibet er en del af projektet "From Central Space to Urban Place. Fra jernalderens centrale områder til 

middelalderens byer", som rummer forskning, formidling og læring. Projektet, der er støttet af VELUX Fonden, ledes af 

Odense Bys Museer og udføres i samarbejde med bl.a. Østfyns Museer. Målet er at undersøge overgangen fra jernalderens 

og vikingetidens småkongedømmer, som fx Ladby, til middelalderens byer.  

Elever fra Odense og Kerteminde Kommune har fået tilbudt, at de i undervisningen kan arbejde med historien om skibene 

på Noret. Blandt andet ved at eleverne skal udtrykke sig gennem digitalt billedarbejde og digte med på historierne om 

Ladbyskibet og vikingerne på Østfyn. I september og oktober vil formidlere fra Odense Bys Museer og Østfyns Museer 

besøge en lang række skoleklasser som et led i projektet. Du kan se mere om undervisningen på www.spacetoplace.dk, 

hvor det også er muligt at downloade læremidler og selv gå i gang. 

 

Alle er velkomne til at tage en aftentur til Munkebo og se skibet fra 8. september – 21. oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spacetoplace.dk/

