
Vikingerne på Lindholm Høje 
 

Beskrivelse 
Tilbuddet består af en rundvisning på Lindholm Høje gravplads, som indeholder knap 700 grave fra 
perioden 400-1000 e.Kr. Derefter besøger eleverne museets udstilling ”Vikingerne på Lindholm Høje”, som 
omhandler livet omkring gravpladsen gennem 600 år.   
 

Indhold 
Et besøg på Vikingemuseet Lindholm Høje tager som udgangspunkt fat i det enkelte klassetrins niveau og 

viden om emnet. Derfor kan en rundvisning tilpasses alle folkeskolens klassetrin, også hvis der er et særligt 

perspektiv eller emne, som ønskes uddybet.  

Når klassen ankommer til museet, mødes de af guiden, som tager eleverne med rundt i udstillingen.  

 

En rundvisning ser typisk sådan ud:  

De første cirka 15 minutter tager udgangspunkt i en tur på selve gravpladsen. Her vises de forskellige 

gravsætninger og samtidig gives der et indtryk af området omkring Lindholm Høje. Vi taler lidt om, hvad 

jernalder og vikingetid er for perioder i Danmarks historie. 

Derefter går gruppen indenfor i ”Vikinger på Lindholm Høje” udstillingen og starter med fortællingen om, 

hvorfor Lindholm Høje gravpladsen i sin tid blev opdaget. Gruppen gå rundt i selve udstillingen og bruger 

tid på forskellige emner fra den rige fundmængde på stedet. Det giver mulighed for at tale om livet på 

Lindholm Høje, handel, forholdet mellem mænd og kvinder, religion, klædedragt- og smykker, hverdagsliv 

og skikke. Fokus kan variere som følge af specifikke ønsker fra gruppen. En rundvisning afsluttes som regel 

med at se et eksempel på en brandgrav og den historiske udvikling i gravlægningen pointeres her.  

Der er også mulighed for at inddrage elementer i udstillingen ”Oldtiden i Limfjordslandet” i rundvisningen. 

 

Målgruppe 
Grundskole 3.-9. klasse  
 

Fag 
Historie, religion 
 

Kompetenceområde 
1. Om kronologi og sammenhæng: Eleven har viden om principper for inddeling af historien. 
2. Eleven har viden om historisk udvikling. 

 

Læringsmål 
1. Eleven får en generel indføring i aktuel viden om vikingetiden ud fra de arkæologiske fund. 
2. Eleven hører om tolkningsmuligheder af de arkæologiske fund og om periodeinddelingen af 

forhistorien. 
3. Eleven lærer om livsvilkår i vikingetiden. 



Fakta om tilbuddet 
Hvornår:  hele året, hverdage kl. 10 – 16 
Pris: 600 kr. (maks. 25 personer)  
Varighed: 1 time 
Emner: Vikingetid, kronologi, kultur, kilder. 

 

Sted 
Vikingemuseet Lindholm Høje  
Vendilavej 11 
9400 Nørresundby 
 

Faciliteter på stedet 
Ved Lindholm Høje gravpladsen findes Vikingemuseet Lindholm Høje, som indeholder to permanente 
udstillinger: ”Lindholm Høje Udstillingen” og udstillingen ”Oldtiden i Limfjordslandet”  
På museet findes en museumsbutik og toiletter. Museet deler bygning med Café Lindholm, hvor der 
forefindes handicapvenligt toilet. 
 
Læs mere her: nordjyskemuseer.dk 
 
 

Kontakt og bestilling 
Vikingemuseet Lindholm Høje   
Butiksansvarlig og museumsvært Lotte Hovmøller Christensen 
Tlf.: 99317440 
Mail: lotte.christensen@aalborg.dk  
 

 

http://www.nordjyskemuseer.dk/
mailto:lotte.christensen@aalborg.dk

