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Vikingeskib 
Har du set et vikingeskib? 

I Vikingetiden fungerede Vadehavet som en 
slags motorvej til Ribe. Handlende fra mange 
lande kom til byen ad vandvejen. Selvom det 
var svært at sejle i Vadehavet, fordi det er så 
lavvandet, kunne man sejle ind til Ribe gennem 
åens dybe rende. 
 

Åen 
Har du sejlet på en å?

 
Vikingerne og de handlende fra fremmede 
steder brugte åen til at sejle ind til markeds-
pladsen. Fordi åen snoede sig, var turen ind 
til Ribe ca. 11 km lang, selv om der i 
fugleflugtslinje kun var ca. 5 km. 

Huset 
Hvad er forskellen på dit hus  

og vikingernes hus? 

 
Vikingernes huse var lavet af egetræ og 
fletværk af grene og ler. Mennesker og dyr 
boede sammen og ildstedet var en vigtig del af 
huset, dels til opvarmning og til madlavning. 
 

Diget 
Hvad kunne du se, da du stod på diget? 

Bemærk at der på tegningen ikke er noget 
dige. Det blev først bygget langt tid efter 
Vikingetiden. I Vikingetiden blev marsken 
ofte oversvømmet og Ribe ligger derfor 
længere inde i landet på en ”tør” ø. 
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Telte 
Har du prøvet at sove i telt? 

 

 
I Vikingetiden havde man ingen hoteller eller 
vandrehjem man kunne overnatte på. Derfor 
skulle man selv have sit ”hus” med sig. Det var 
et telt, som man hurtigt og nemt kunne pakke 
sammen, når man skulle rejse. 

Handlende 
Har du prøvet at købe noget på en 

ferie, hvor du ikke forstod,  
hvad de sagde? 

 

På markedspladsen mødtes købere og 
sælgere fra mange lande, kulturer og 
trosretninger. På trods af det og selv om de 
talte forskellige sprog, og havde forskellige 
slags mønter fra forskellige lande, 
udvekslede datidens mennesker mange 
varer. 
 

Varer 
Har du prøvet at være på et marked? 

 
De fremmede kom med mange spændende 
varer. Det kunne være drikkeglas formet som en 
tragt, glasperler og smykker. Vikingerne 
handlede med ben, rav og også glasperler, som 
de lavede af det materiale, de fremmede var 
kommet med.  
 

 
 
 

 

 


