
Vikingernes krigsskibe kan bl.a. ses på det håndsyede Bayeux-tapet. Her kan du se en vindfløj. Den sidder i
 skibets stævn og bruges til at vise, hvorfra
vinden  blæser.

Dekorer et krigsskib!
Kig på skibene udenfor og på anløbs-
broen i vikinge skibs hallen. Vikingerne
brugte enhver mulighed for at ud -
smykke deres skibe, så de blev både
flotte og skræmmende. Ofte blev hver
planke malet i forskellige farver, så
 skibene blev stribede. 

Her kan du farvelægge og ud smykke
et krigsskib. Skal dit skib have et far-
ligt dragehoved i stævnen eller en
blank vindfløj? 

Et krigsskib skulle være skræm mende,
men tror du, der var andre grunde til,
at vikingernes krigsskibe var malede? 

Hvorfor var krigsskibene
malede?
Sejl med røde og grønne striber,
 farlige dragehoveder i træ og skjolde i
et væld af farver. Det var sådan et syn,
der mødte folk, når vikingerne angreb.
Et virvar af farver og uhyggelige  drager,
der skulle gøre folk bange. For når
vikingerne tog af sted i deres krigs -
skibe, var det for at plyndre, stjæle eller
kæmpe. Og det var meget nemmere,
hvis folk var bange for dem.
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Hvor stor var
 vikingernes verden? 
Farvede glasperler fra Europa,
blød pels fra det kolde nord,
skinnende sølvmønter fra de
arabiske lande og meget mere
tog vikingerne med sig hjem.
For skibene bragte vikingerne
langt omkring. 
De besøgte store dele af verden.
De mødte også fremmede
 handelsfolk fra lande, de aldrig
selv rejste til. Derfor kendte
vikingerne til silke fra det fjerne
Kina.

Vikingerne tog også arabiske mønter
med hjem fra deres rejser. 
De arabiske mønter her er fundet i
Tersløse på Sjælland.

Isbjørneskind fra GrønlandDrikkeglas fra Europa Bananer fra Asien Kartofler fra Sydamerika

Kortet viser, hvor langt vikingerne nåede ud i verden.

Find vikingernes 
handelsvarer!
Gå ned på anløbsbroen i
vikinge skibshallen. 
Kig på vikingernes varer i
handelsskibet.  
Hvilke to tønder har
 vikingerne haft med hjem?
Sæt kryds.
Tegn varerne i tønderne ind
på kortet på det sted, de
 kommer fra. 

Undersøg, hvor stor 
din verden er! 
Hvad har du taget med
hjem fra en rejse?    
Vikingerne kunne købe ting
fra lande, de aldrig besøgte. 
Har du noget fra et land, 

du aldrig har besøgt?
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