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Den kulturelle skolesekken, Sadio Nor og Tromsø Museum Universitetsmuseet inviterer 
til formidlingsopplegget  

 

VIKINGER I NORD 
 
 
 

 
(c) Tromsø Museum 

 
 
 
Nord-Norge ble tidlig bebodd - de eldste spor av mennesker i Norge er funnet i 
Finnmark og de eldste spor av hustufter i Norge er funnet på Træna i Nordland. 
 
Hvordan var ”vikinglivet” her i nord? Var de underlagt kongen i sør? Dro de på 
vikingtokt til Irland eller handlet de med bjarmene i øst?  Hvordan kom de seg ut i 
verden? Hvordan var hverdagslivet for de som ble igjen hjemme?  
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Vikinger i nord 
Ressursark for lærere: 
 

Under finner du utdrag fra læreplanen, kompetansemål etter 7. trinn, og anbefalt 
litteratur under emnet vikinger. Det er også lagt ved forslag til elevaktiviteter. Arkene 
med elevaktiviteter kan kopieres til elevene. Hver enkelt lærer står selvfølgelig fritt til å 
bruke aktivitetene tilpasset til sin undervisning. 
 
I tillegg finner du også en bearbeidet versjon av historien om Asbjørn Selsbane, vikingen 
som elevene får høre om underveis i formidlingsopplegget.  
 
Historien er, som mye av sagalitteraturen, komplisert, og det er derfor lagt opp til at 
læreren leser og setter seg inn i historien, og deretter gjengir historien til elevene.  
 
 
Utdrag fra læreplanen:  
 
Fra Læringsplakaten: 

 stimulere elevenes lærelyst, nysgjerrighet og utholdenhet 
 fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter 
 legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en 

meningsfylt måte 
 
Historie (mål etter 7. trinn): 

 presentere historiske hendelser gjennom å lage to fortellinger om samme 
hendelse, sett fra ulike ståsteder 

 skape fortellinger om mennesker i fortiden og bruke disse til å vise hvordan 
mennesker tenker og handler ut fra det samfunnet de lever i 

 fortelle om hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Norge fra vikingtiden til 
slutten av dansketiden og gjøre nærmere rede for et sentralt tema i denne 
perioden 

 
Samfunnsfag (mål etter 7.trinn): 

 velge et tema, forme spørsmål og kaste lys over dem ved å bruke ulike kilder 
 gjøre rede for hva et samfunn er og hvorfor mennesker søker sammen i samfunn 
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Vikinger i nord                       
Elevaktiviteter 
 
For over tusen år siden, fra 700-til 
1000-tallet, levde vikingene. 
Vikingene kom fra Norge, Sverige og 
Danmark og noen av dem reiste ut i 
verden for å plyndre og utforske 
land.  
 
Men, de fleste menneskene bodde 
likevel fredelig sammen i Norge i 
vikingtiden. Bare noe få av dem 
reiste ut på tokt. Mange vikinger 
drev gårdsbruk, pløyde og dyrket 
jorden. På gården hadde de hester, 
okser og kyr, sauer, griser, geiter, 
hunder og katter. Vikingene levde av 
jakt og fiske og ellers av det naturen 
kunne gi dem. De lagde ost og smør, 
melk og fløte. På kysten var det vanlig å spise kjøtt fra sel og hval. 
 

På fritiden drev vikingene på med idrett og spilte spill. De var blant 
de første som sto på ski og skøyter, og brettspillet Hnefatafl 
(vikingsjakk) var veldig populært.  
 
Vikingene likte også å pynte seg, og de rikeste hadde varme 
ullkapper som ble holdt sammen av vakre nåler og lærbelter. 
Mange menn og kvinner hadde kostbare smykkeskrin der de 
oppbevarte smykker, nåler, armbånd og amuletter. De fattige var 

enklere kledd. Det viktigste var at klær og sko holdt dem varme. 
 
I vikingtida ble landsdelen nord for Trøndelag kalt Hålogaland. Her levde blant andre 
handelsmannen Ottar, og det sies at han bodde i nærheten av Tromsø, lengst nord av alle 
nordmenn. Ottar reiste mye, både til England og til Russland. Ottar var en rik mann og 
han eide både reinsdyr, bjørneskinn, hvalrosstenner og fuglefjær. 
 
Forarbeid: 

1. Studer ordet Hnefatafl. Øv deg på å uttale det, og diskuter gjerne to og to hva som 
er spesielt med måten ordet er skrevet på. 

 
2. Hør på når læreren forteller historien om Asbjørn Selsbane som bodde i 

Hålogaland. Underveis skriver du ned noen få stikkord som du tror er viktig for å 
huske historien. 

 
3. Bruk stikkordene du skrev ned om Asbjørn Selsbane, og ellers det du husker fra 

historien, til å lage en tegneserie om Asbjørn og hans menn. Bruk snakkebobler 
og andre typiske tegneserietrekk som lydmalende ord: svisj, klang, dunk, bank, 
arg osv. 
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Bakgrunn: ”Vikinger i nord” 
 
Historien om Asbjørn (Sigurdson) Selsbane fra Trondenes  
(født ca. 1000 - død ca. 1025) 
 

Kongen på den tida er Olav Haraldson som også blir kalt 
Olav Digre eller best kjent som Olav den Hellige. Kongen 
ønsker å herske over hele Norge og derfor knytter han til 
seg storhøvdingene ved å gi dem flotte gaver og beskyttelse 
i krig. Han får på denne måten mange trofaste menn. 
 
På Trondenes nekter høvdingslekta å underlegge seg 
kongen, noe som gjør kongen sint, og han straffer de 
nordnorske høvdingene ved å nekte folk å selge korn 
nordover i landet. 
 
 
 

(Ill. fra Överselö kirke) 

 
Det blir uår og kornmangel på Trondenes. Asbjørn, som er i 20-åra, er ikke i stand å 
holde blot (offerfest). Derfor drar han sørover til Sola til sin onkel, storhøvdingen Erling 
Skjalgsson og legger fram ærendet sitt. Erling sier at det er ikke enkelt da kongen har 
nektet alt kornsalg. Asbjørn sier at han forstår det slik at Erling er ikke mer fri fra 
kongen at han ikke kan gjøre hva han vil med kornet sitt. Erling ler og sier: «Dere 
håløyger kjenner nok mindre til kongens makt enn vi ryger, og du bruker vel lett store 
ord hjemme». Erling omgår formelt kongens forbud ved å la trellene selge korn til 
Asbjørn, ettersom disse ikke står under lov som andre. 
 
På veg nordover må Asbjørn passere Avaldsnes på Karmøy og blir møtt av Tore Sel som 
kommer med mange folk og tar kornet fra Asbjørn. Til sist tar han det staselig seilet og 
gir ham et dårlig ett i bytte ettersom «det var godt nok når de seiler med tom båt». Han 
får et gammelt, slitt segl å fare hjem med. Dette blir oppfattet som stor skam for Asbjørn. 
Det blir folkesnakk av slikt, om ei mislykka ferd. Til og med onkel Tore Hund på Bjarkøy 
håner han.  
 
Hjemme på Trondenes sitter Asbjørn og sturer i et år. Han planlegger hevn, og drar så 
sørover igjen med 90 væpnede menn. Forkledd og alene går han til gården. Han 
oppdager at kong Olav er på besøk hos Tore Sel.  Tore Sel skryter av beslaglegginga av 
Asbjørns varer, håner han, og sier at Asbjørn gråt da seglet ble tatt. Asbjørn klikker, farer 
frem, hugger hodet av Tore Sel. Kroppsdelene faller over kongen. Asbjørn blir fengsla, og 
kongen vil drepe han umiddelbart.  
 
Onkelen til Asbjørn, Erling Skjalgsson, kommer Asbjørn til redning med en væpnet hær. 
Erling forlikes med kongen om å spare Asbjørns liv, men til gjengjeld forplikter Asbjørn 
seg til å overta drifta på kongens gård på Avaldsnes. Asbjørn hevder at han først må 
hjem for å ordne opp med hjemgården sin på Trondenes.   
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Vel hjemme samrår han seg med onkelen Tore Hund. Tore fraråder han å ta oppdraget 
for kongen. Tore mener det er skam å gå fra å være fri mann til kongens underordnede. 
Året etter, i 1024, er Asbjørn på handelsstevne i Vågan i Lofoten. På vei hjem seiler 
Asbjørns skip forbi et skip med kongens menn, om bord er Åsmund Grankjellson, 
kongens nye mann i Hålogaland. Åsmund finner ut at han skal hevne Asbjørn sitt svik 
mot kongen. Så Åsmund kaster et spyd fra skipet sitt, spydet treffer Asbjørn som dør. 
 

 
Asbjørns lik kommer hjem til Trondenes. Mora, 
Sigrid, er bitter og hevnsyk. Hun gir Tore Hund, som 
er svogeren hennes, ansvaret for å hevne drapet på 
sønnen. Sigrid mener det er Tore si skyld at Asbjørn 
er død. Hun mener at Tore ga Asbjørn ukloke råd om 
å bli værende nordpå.  Så overrekker Sigrid han 
spydet som sto i Asbjørn sin kropp og sier at Asbjørns 
død skal hevnes.  Spydet blir kalt ”Selshevnaren”, for 
det skal hevne Asbjørn Selsbanes død. 
 
 
 
 
 

 
 
Tore Hund går inn i en langvarig 
motstandskamp mot kongen og 
hans menn. Det ender med slaget 
på Stiklestad i 1030. Her klarer 
Tore Hund å gi kongen ett av tre 
sår som gjør at han dør. 
 
(fritt etter Snorres kongesaga 
Ill. H. Egedius) 
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Etterarbeid: 
 

1. Sett farge på tegningen av de to vikingene. Føy gjerne til utstyr du synes mangler. 
Ta utgangspunkt i det du lærte om under museumsbesøket.  

2. Fargelegg den detaljerte utsnittet av dørportalen fra Hyllestad kirke og fra 
Osebergskipet.  
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3.  
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4.
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5. Bruk runealfabetet på neste side. 
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6.  



 19 

7. 
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8. Studer og diskuter sammenhengen mellom norrønt, engelsk og norsk i ordene i 
tabellen.  

Norrønt Engelsk Norsk 

baggi  bag bag 

band  band (rope)  band 

klubba club klubbe 

glitra glitter glitre 

húsbóndi husband husbond 

dóttir daughter datter/dotter 

armr arm arm 

rauðr red rød/raud 

 

 

 

 
9. Tegn piler eller skriv inn ordene på riktig sted i tabellen – uten å se på fasiten på neste 
side.  
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