
 

 

Stjerneløb vikinger 

 

 

1 

Vikingerne var krigere fra Skandinavien. De 

tog på togter og angreb landsbyer og kirker i 

store dele af Europa. På deres togter stjal de 

penge og kirkesølv. De tog også slaver. 

 

 

2 

Vikingerne havde slaver, som kaldtes trælle. 

En træl blev ikke regnet for et rigtigt 

menneske. Trællen blev ejet af sin herre på 

samme måde som en hest eller en gris. 

 

 



 

 

3 

Vikingerne havde sværd, økser og spyd som 

våben. 

Sværdet var det fineste og dyreste våben.  

Vikingerne bar deres sværd i en træ- eller 

læderskede som hang i en rem over 

skulderen. 

 

 

4 

Vikingerne beskyttede sig med et rundt og 

farverigt skjold af træ. I midten var der en 

jernkugle. Bagved jernkuglen sad et håndtag. 

 

 

 

 



 

 

5 

De fleste vikinger kom aldrig ud at rejse. De 

var fredelige mennesker, bønder, 

håndværkere og handelsfolk. De passede 

deres arbejde og levede et almindeligt liv i 

små landsbyer. 

 

 

 

 

6 

I vikingetiden blev de første skandinaviske 

byer til. Folk rejste til markeder for at handle. 

Der kunne man både sælge og købe varer. 

Markederne lå oftest ved kyster eller floder, 

så man kunne sejle dertil. 

 



 

 

7 

I vikingetiden hjalp børn deres forældre med 

arbejdet på gården. 

Indendørs hjalp de fx med at lave korn til 

mel, passe yngre søskende, vaske tøj og 

spinde uld. 

Udendørs hjalp de i marken, med håndværk 

og med at passe dyrene. 

 

 

8 

Omkring halvdelen af alle børn døde, inden 

de blev ti år gamle. 

Børnene døde på grund af sygdom og dårlig 

mad. Både børn og voksne havde et hårdere 

liv vi har i dag. De arbejdede hårdt og husene 

var kolde om vinteren. 



 

 

Spørgsmål 

1 

Hvad stjal vikingerne på deres togter? 

Penge og kirkesølv og slaver 

 

2 

Hvad kaldte man slaver dengang? 

Trælle 

 

3 

Hvad bar vikingerne deres sværd i? 

En træ-eller læderskede. 

 

4 

Hvad var der i midten af deres skjold? 

En jernkugle. 



 

 

5 

De fleste vikinger var fredelige mennesker. 

De kunne være bønder, hvad kunne de ellers 

være? 

Håndværkere og handelsfolk. 

 

6 

Hvor lå markederne? 

Ved kyster og floder. 

 

7 

Hvad hjalp børnene med? 

Indendørs hjalp de fx med at lave korn til 

mel, passe yngre søskende, vaske tøj og 

spinde uld. 

 



 

 

8 

Hvad døde børnene af? 

Sygdomme og dårlig mad. 


