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1 Indgang og museumsbutik 



2 Udstilling: 
”Ud og hjem igen - fra håndværk til handel” 

Her ses nogle af de ting, som de vestjyske vikinger selv producerede og solgte ude i verden. 



3 Nauster / Bådehuse 

De to bygninger ved havnen er bådehuse, hvilket på norsk hedder en naust. I Danmark har man udgravet 
nauster ved Limfjorden og de første fund kendes fra slutningen af jernalderen. Om vinteren ligger Ravne-

ungen i den lukkede naust, hvor den bliver tjæret og repareret. 



3 Nauster / Bådehuse 

Det lille naust er den ældste bygning på havnen og er bygget til skibet Byrjargol (som betyder god vind). 
Dette skib er en kopi af et af de mindre skibe fra det norske Gokstadfund og er dateret til 895 e.Kr. 



4 Havnen 

Havnen er knudepunkt for vikingernes togter ud i verden. Med opdagelsen af sejlet kan man nu rejse over 
store afstande og et vikingeskib kan fx sejle her fra Bork til England på blot tre dage. 



5 Langhuset 

Langhuset er hjertet på gården. Her bor stormanden med hele sin familie og husholdning. Alle spiller en rol-
le og uanset om man er barn eller træl, så skal man yde sit til de daglige gøremål. 



5 Langhuset 

Så er der sat vand over til farvning. 



6 Gårdstunet 

Gårdstunet omkrandser bondegården og består af mange bygninger. I smedjen skal gårdens værktøj vedli-
geholdes og i stalden har man plads til de syge, drægtige eller meget værdifulde dyr. Grubehuset kan både 
bruges til håndværk og opbevaring, og her sover trællene. 



10 Madpakkested 



11 Vandmøllen 

Vandmøllen gør vikingerne i stand til at male mel meget mere effektivt. Den er endnu ikke færdig. 



12 Brønden 

Brønden omkranses af farveplanterne, som vikingerne brugte til at farve deres tekstiler i flotte farver. 
Særlig fin og svær at lave er den blå farve. 



13 Bytoften 

Bytoftens huse rummer både bolig og værksted, som er beregnet til specialiserede håndværkere. I stedet 
for at producere alt de behøver, så handler de i stedet deres varer med de mange tilrejsende handelsfolk 

fra hele verden. 



14 Kirken 

Kirken er den nye kristne guds hus og med så stort et byggeri må  han være en mægtig gud.  
I kirken kan man opnå frelse og tilgivelse. 


