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Baggrundsviden til læreren

I 800-tallet var størstedelen af det nuværende Tyskland blevet kristent. 
Bispebyen Hamborg var kirkens forpost mod Norden. Hos de frankiske her-
skere voksede interessen for en tættere kontakt med Skandinavien. De var 
frem for alt interesseret i at kristne de ”vilde nordboere”, som ofte hærgede 
Europas kyster på det grusomste. Frankerne forestillede sig, at plyndrings-
togterne ville standse, hvis nordboere blev knyttet til den katolske europæ-
iske kultur.

Kirken nåede først til Danmark, Norge og Island, siden til Sverige og 
sidst til Finland. Omkring 700 prædikede munken Willibrord fra England 
for den danske konge Ongendus. Om Ongendus blev der sagt, at han var 
”grusommere end et vilddyr og hårdere end en sten”. Missionen lykkedes 
ikke helt, men Willibrord købte 30 trælle, som han døbte og frigav. Muligvis 
har der også været andre isolerede missionsforsøg, som vi ikke kender til, 
fordi de ikke satte sig spor.

I 826 skete der noget. Den frankiske konge Ludvig den Fromme (han var 
søn af Karl den Store) sendte munkene Ansgar og Autbert op til Danmark. 
De to havde indtil da levet et stille klosterliv ved Weserfloden i klosteret 
Corvey og deres nye opgave var, at grundlægge en kristen kirke i det nu-
værende Danmark. De rejste sammen med den danske konge Harald Klak. 
Harald havde søgt støtte hos kejseren og var blevet døbt. På vej tilbage til 
Danmark fik han nu Ansgar og Autbert med. 

Men det gik ikke så godt for Harald og dermed ikke for Ansgars missi-
on, for allerede året efter blev Harald Klak fordrevet. Autbert blev syg og 
måtte vende hjem, men på det tidspunkt havde den svenske konge Bjørn 
bedt Ludvig den Fromme om præster og missionærer. Derfor rejste Ansgar 
i 829 sammen med munken Witmar videre til Sverige. De kom til handels-
byen Birka på Björkö i Mälaren, hvor kong Bjørn gav dem lov til at bygge en 
kirke. Derefter vendte Ansgar tilbage til Hamborg, hvor han blev udnævnt 
til biskop. 

Men i 850, da Ansgar en gang til besøgte Sverige, så han, at menigheden 
dér var i opløsning. Den endte med at forsvinde, og det varede mere end 
100 år, før kirken egentligt fik fodfæste i Sverige. I Danmark derimod gik 
det bedre. Godt nok nåede Ansgar ikke sit mål om at få omvendt de danske 
konger. Men han byggede kirker i Hedeby og Ribe. Arkæologiske fund fra 
Ribe (kristne grave fra 800- og 900-tallet) viser, at menigheden dér slog rod. 
Ansgars titel som ”Nordens apostel” er derfor ikke rent symbolsk. Han er 
ophav til en permanent kristen tilstedeværelse i de nordiske lande.
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Den danske konge Harald Blåtand skrev i en runeindskrift på Jellingste-
nen fra ca. 980, at han både samlede riget og gjorde danerne kristne. Det er 
kulminationen på en længere proces, hvor kristendommen gradvist etable-
rede sig i landet. 

Kirkens mission henvendte sig bevidst mod de ledende kredse i landet: 
stormænd, høvdinger og konger. Hvis de blev vundet for kristendommen, 
fulgte deres tilhængere og underordnede med. De nordiske lande var på 
dette tidspunkt et udpræget slægtssamfund. 

Kirken var altså interesseret i et samarbejde, og det var kongerne og 
stormændene også. De ønskede at indgå i det europæiske fællesskab og 
blive respekteret som ligemænd. Et godt samarbejde syd for grænsen gav-
nede handelen. Derudover kunne kongen med kirken som partner gøre sig 
fri af konkurrerende stormænd. 

De skandinaviske lande har som deres værnehelgener alle konger: Knud 
den hellige i Danmark, Olav i Norge og Erik i Sverige. Det viser, hvordan 
kirken vandt fodfæste i landene, og hvilken rolle kongen eller høvdingen 
spillede i den nordiske kultur.

Men hvordan foregik kristningen i praksis? Efter den officielle overgang 
til kristendommen under Harald Blåtand byggede man trækirker, mest i de 
rige egne i Østdanmark omkring Øresund, og efterhånden også i Jylland. 
Da man efter ca. 1060 gik over til at bygge stenkirker, fandtes allerede 
flere hundrede kirker i landet. Der blev bygget alle vegne frem til midten 
af 1200-tallet, hvor der var ca. 2000 sognekirker i Danmark, hvoraf næsten 
1500 står endnu. De fleste er udførligt beskrevet i værket Danmarks kirker 
(se http://danmarkskirker.natmus.dk/). 

Siden 900-tallet havde biskopper ansvar for Danmark. Nogle af dem 
var omrejsende ”vandrebiskopper”. Men omkring 1060 blev de danske bi-
spedømmer fastlagt: Lund i Skåne (der jo dengang var dansk), Roskilde på 
Sjælland, Odense på Fyn, Slesvig, Ribe, Århus, Viborg, Vestervig (Børglum) 
på den jyske halvø. I 1104 blev biskoppen af Lund gjort til ærkebiskop over 
hele Norden. Så blev først biskoppen af Trondhjem ærkebiskop over Norge i 
1152, og biskoppen af Uppsala blev ærkebiskop over Sverige i 1164.

I 1000-tallet kom også munke og nonner til Danmark. Der fandtes 
benediktinerne, cisterciensere (1100-tallet), franciskanere og dominika-
nere (1200-tallet) og også den eneste nordiske klosterorden, birgittinerne 
(1400-tallet). Klostrene bragte kultur, teknik og sygepleje til Danmark, og 
udviklede landbruget. 
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Folk begyndte at tage på pilgrimsfærd. De rejste til Rom, Santiago (i 
Spanien) og Jerusalem, men også til Sankt Olav i Nidaros i Norge. Andre 
valfartede til lokale valfartssteder og klostre, fx. Kippinge på Falster (euka-
ristisk mirakel), Karup nær Viborg (Maria-valfartsted) eller Haraldsted nær 
Ringsted (hvor Knud Lavard blev dræbt). Ved flere af disse steder var der 
også hellige kilder.

Gennem middelalderen blev kirkerne udsmykket med malerier, altre, 
statuer og andet inventar (kalke, patener, røgelseskar, relikvieskrin, mes-
sehagler, tabernakler, korstole etc.). Ofte begyndte man i det små og udvi-
dede bygningerne ved at forlænge dem, tilføje sideskibe, bygge klokketårn, 
våbenhus etc. I slutningen af middelalderen erstattede man næsten overalt 
trælofterne med murede hvælv. Alt dette gav store flader til farverige og 
folkelige kalkmalerier, der stadig kan beundres mange steder.



13

1 Forbind begivenhederne med 
de rigtige årstal

Læringsmål

 N at se, hvordan det gik for sig, da den kristne tro kom til 
Danmark og de nordiske lande,

 N at eleverne bliver fortrolige med brugen af en tidslinie 
til at anskueliggøre en række historiske begiven heder,

 N at lære nogle personer at kende fra tiden før Danmarks 
kristning,

 N at se, hvordan den katolske del af Danmarks historie 
har sat sig spor også her i landet.

Opgaveforklaring til læreren

Hovsa! Bibliotekaren ved Rigsarkivet har mistet alle årstal og byttet 
rundt på begivenhederne omkring Danmarks kristning. Forklar eleverne, 
at bibliotekaren har brug for at få styr på hvornår de forskellige ting skete. 
I kan først se på tidslinjen i bogen Ansgar og de vilde vikinger, s. 4-5, mens 
du fortæller om Ansgars rejse til Norden. Tal om, hvordan mission foregik. 
Kig sammen på tidslinjen i bogen og hjælp børnene til at se hvad der sker i 
Frankerriget, i Norden, i kirken og i Ansgars liv. Fortæl så livlig som muligt. 

Derefter deler du arbejdsarket ud og eleverne hjælper bibliotekaren med 
at få styr på de mange årstal. Kan de klare det uden bogen?
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2 Ansgar memory

Læringsmål

 N at øve sig i at lære nye ord og udtale dem,

 N at genopfriske det, de har lært på en legende måde.

Materialer

 N Mange stykker kulørt, lamineret papir med fremmede 
ord og de tilsvarende danske ord på hvidt lamineret 
papir (dem kan du lave ved at kopiere eller udprinte 
arbejds arket med Ansgar memoryspillet på kulørt papir, 
laminere det og klippe det ud). 

Opgaveforklaring til læreren

Print og laminér arket og klip de forskellige ord ud. Du kan overveje at 
opkopiere arket til A3, så du får større brikker. Det er vigtigt at holde de 
to typer brikker (brikker med de svære ord og brikker med forklaringen) 
adskilt, fx. ved at de har forskellige farver på bagsiden.

De forskel lige svære ord lægges ud på gulvet med bagsiden opad. I den 
anden ende af lokalet lægges brikkerne med den nudanske forklaring ud, 
også med bagsiden opad. Læg dem systematisk, gerne i kvadratisk form. 
Nedenfor har du en facitliste, så du som lærer kan holde styr på, hvilke ord 
hører sammen.

Eleverne skal på skift vende en brik fra hver ende, og det gælder om at 
finde de ordpar, der betyder det samme (et svært ord eller begreb danner 
par med dets tilsvarende forklaring eller nudanske beskrivelse). Eleverne 
må kun vende to brikker ad gangen. Når en elev finder forklaringen på et 
ord, må han/hun tage dem til side som et stik. Hver gang, et stik findes, må 
eleven vende to nye kort.

Det kan være en fordel at have to spil i gang i klassen på samme tid, så 
man ikke skal vente så længe på tur.

Idéen til dette memoryspil stammer oprindeligt fra Motion i klassen, ud-
givet af Københavns Kommune.
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Variation

Legen kan også gøres til en konkurrence ved fx. at spørge: ”Hvor mange 
par kan du få på 5 minutter”?

Eller: Hver gang en elev har fået et par, skal eleven skrive en menings-
fuld sætning med ordet, mens de andre arbejder videre. Eleverne kan senere 
læse sætningerne op.

Facit:

abbed leder af et kloster
abbedi et større kloster, som ledes af en abbed eller en 

abbedisse
aritmetik læren om tal og regneregler
arkæologi studiet af gamle dage ved fx. at studere min-

desmærker, undersøge potteskår eller foretage 
udgravninger.

astronomi studier af stjerner, planeter og verdensrummet.
bed og arbejd munkenes leveregel
Birka stedet, hvor Ansgar virkede i Sverige og byggede 

en kirke
biskop leder af et bispedømme
bådelav en slags klub for folk, der sejler med et skib
dialektik kunsten at kunne fremstille for og imod i en sag
dyreornamenter mønstre, som er inspireret af dyr
Erik den Røde vikingehøvding, som rejste til Grønland
fibula en slags sikkerhedsnål
Frankerriget kongerige i den tidlige middelalder, som eksiste-

rede fra det 5. til det 9. århundrede.
futhark runealfabetet
Griffel med den spidse ende ridsede man bogstaver i 

en vokstavle, og med den glatte ende kunne de 
slettes igen

Harald Blåtand kongen, som rejste Jellingstenen til ære for sine 
forældre, Gorm og Thyra

Harald Klak dansk konge, som besøgte Mainz
harnisk en beskyttelsesvest til overkroppen af læder el. 

metal
Hedeby en vigtig handelsby i vikingetiden
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hvæssegasse legetøj, hvor en knogle snurrer rundt og laver 
en lyd, som minder om en arrig han-gås.

Jellingstenen Danmarks dåbsattest
karolingiske minuskler forgængere til de bogstaver, vi kender i dag
kloster et bofællesskab af munke eller nonner
klostercelle en munks eller nonnes værelse
lectio divina bibellæsning
missionær person, som rejser ud for at fortælle om sin tro
Mjølner Tors hammer
monasterium latinsk betegnelse for et kloster
munk en mand, som bor i et kloster
nonne en kvinde, som bor i et kloster
Norden Finland, Sverige, Norge, Island og Danmark
pave biskop af Rom
rekonstruktion genskabelse af fx. et hus, så det bygges ligesom 

man byggede det i vikingetiden
Rimbert Ansgars ven, som skrev en bog om Ansgar og 

hvordan, han levede
spanter buede træstykker, som sidder på tværs af ski-

bets køl og udgør bådens skelet
stokfisk tørret fisk
Tor tordengud
tidebøn salmer og bønner, man beder syv gange om 

dagen i et kloster
træl slave
viking sørøver
vokstavler børnenes skrivebog
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Ansgar memory

- De svære ord:

abbed

abbedi

aritmetik

arkæologi

astronomi

bed og arbejd 

Birka

biskop

bådelav

dialektik

dyreornamenter

Erik den Røde

fibula

Frankerriget

futhark
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Ansgar memory

griffel

Harald Blåtand

Harald Klak

harnisk

Hedeby

hvæssegasse

Jellingstenen

karolingiske 
minuskler

kloster

klostercelle

lectio divina

missionær

Mjølner

monasterium

munk
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Ansgar memory

nonne

Norden

pave

rekonstruktion

Rimbert

spanter

stokfisk

Tor

tidebøn

træl

viking

vokstavler
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Ansgar memory

- Ordenes betydning:

leder af et kloster

et større kloster, som 
ledes af en abbed eller 

en abbedisse

læren om tal  
og regneregler

studiet af gamle dage 
ved fx. at studere 

mindesmærker, under-
søge potteskår eller 

foretage udgravninger

studier af stjerner, 
planeter og verdens-

rummet

munkenes leveregel

stedet, hvor Ansgar 
virkede i Sverige og 

byggede en kirke

leder af et  
bispedømme

en slags klub for folk, 
der sejler med et skib

kunsten at kunne 
fremstille for og imod 

i en sag

mønstre, som er 
inspireret af dyr

vikingehøvding, som 
rejste til Grønland

en slags sikkerhedsnål

kongerige i den tidlige 
middelalder, som 

eksisterede fra det 5. 
til det 9. århundrede

runealfabetet
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Ansgar memory

med den spidse ende 
ridsede man bogstaver 
i en vokstavle, og med 
den glatte ende kunne 

de slettes igen

Kongen, som rejste 
Jellingstenen til ære 

for sine forældre, 
Gorm og Thyra

dansk konge, som 
besøgte Mainz

en beskyttelsesvest til 
overkroppen af læder 

el. metal

en vigtig handelsby i 
vikingetiden

legetøj, hvor en knogle 
snurrer rundt og laver 
en lyd, som minder om 

en arrig han-gås.

Danmarks dåbsattest

forgængere til de 
bogstaver, vi kender  

i dag

et bofællesskab af 
munke eller nonner

en munks eller nonnes 
værelse

bibellæsning

person, som rejser ud 
for at fortælle om sin 

tro

Tors hammer

latinsk betegnelse for 
et kloster

en mand, som bor i et 
kloster
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Ansgar memory

en kvinde, som bor  
i et kloster

Finland, Sverige, 
Norge, Island og 

Danmark

biskop af Rom

genskabelse af fx. et 
hus, så det bygges 

ligesom man byggede 
det i vikingetiden

Ansgars ven, som 
skrev en bog om 

Ansgar og hvordan, 
han levede

buede træstykker, 
som sidder på tværs af 

skibets køl og udgør 
bådens skelet

tørret fisk

tordengud

salmer og bønner, man 
beder syv gange om 

dagen i et kloster

slave

sørøver

børnenes skrivebog
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3 Skriv til dagbladet

Læringsmål

 N at genopfriske og visualisere alt det, eleverne har arbej-
det med vedrørende Ansgar, vikingerne og klosterlivet, 

 N at indleve sig også i forskellige menneskers syn på Ans-
gar og kristningen af Danmark,  

 N at arbejde i hold og om muligt, at inddrage digitale me-
dier, hvor de vælger selv, om de vil lave interview som 
film, som de optager med smartphone, eller om de vil 
skrive en sjov artikel på computeren, hvor de fx. også 
kan inddrage nogle billeder fra nettet. 

Materialer 

 N papir, 

 N skriveredskaber/computer/Smartphone, 

 N kopier med navne af forskellige fiktive eller historiske 
personer (se arbejdsark).

Opgaveforklaring til læreren 

Forbered papir, skriveredskaber eller computer. Eleverne kan også arbej-
de med Smartphone og optage en video.  

Før I begynder bør du forberede papirer med navne af forskellige fiktive 
eller historiske personer (se arbejdsark). Alle personers navne bør fordeles, 
så I får mange menneskers syn på kristningen, Ansgars liv osv. Det er en god 
ide at hjælpe eleverne ved at skrive lidt om personerne. Del dem i grupper af 
ca. fire. Eleverne vælger selv, hvem de er - interviewer, eller den, der bliver 
interviewet, evt. også kameramand. Journalisten har papir og skrivered-
skaber eller arbejder ved en computer. Eleverne skal ud fra den viden, de 
har tilegnet sig fra bogen, prøve at leve sig så godt som muligt ind i deres 
person. Journalistens opgave er at interviewe sin partner, som svarer som 
en af de nævnte personer. 

Journalisten interviewer sin partner, laver en overskrift og tager et bil-
lede af ham eller hende eller tegner det. 
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Forslag til personer:

(kopivenlig udgave findes i Arbejdsarket)

 ? Ansgar (som drog til Norden for at gøre danerne krist-
ne; men da han døde, var intet af det, han havde fore-
taget sig, lykkedes særlig godt.)

 ? Rimbert (Ansgars ven, som skrev alt ned, hvad han op-
levede med Ansgar.)

 ? Vikingehøvdingen Tor (syntes Ansgar var en mærke-
lig fyr, ikke særlig klog og alt for blød i hjertet, dog ikke 
i hovedet.)

 ? Harald Klak (blev i 826 døbt i Mainz og bad om en 
præst, som kunne følge med ham hjem. Han ville have 
kongemagten i Danmark.)

 ? Trællen Ulrik (blev frikøbt af Ansgar, blev døbt og 
kom i skole.)

 ? Trælkvinden Astrid (blev frikøbt af Ansgar og skulle 
lave mad til drengene i ”skolen”.)

 ? Sørøveren Per (overfaldt Ansgar på vejen til Birka og 
smed ham over bord)

 ? find selv på flere... (eller lad børnene gøre det)

Spørgsmål til alle (undtagen Ansgar):

 ? Hvad er dit navn?

 ? Hvordan og hvor mødte du Ansgar?

 ? Hvad syntes du om ham?

 ? Hvorfor syntes du, at han var sær/dum/modig/kede-
lig/interessant/anderledes …?

 ? Hvad var det bedste ved at møde Ansgar?

 ? Hvad var det værste ved at møde ham?

 ? Hvordan har du det nu?

Spørgsmål til Ansgar: 

 ? Hvad er dit navn?

 ? Hvordan mødte du Harald Klak? 
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 ? Hvad syntes du om at tage til danernes rige?

 ? Hvad var det bedste ved at møde danerne/vikingerne?

 ? Hvad var det værste ved at møde danerne/vikingerne?

 ? Var du aldrig bange? Modløs? Fortvivlet?

 ? Hvordan har du det nu?

Alt efter alder må børnene gerne tage et billede af den, de interviewer. 

Denne opgave er inspireret i en idé fra Keagan: Cooperative Learning. 
Se mere på www.cooperativelearning.dk. Direkte link: http://cooperativele-
arning.dk/wp-content/uploads /2014/06/10-teknikker-til-mere-synlig-
l%C3%A6ring.pdf

http://cooperativelearning.dk/wp-content/uploads/2014/06/10-teknikker-til-mere-synlig-l%C3%A6ring.pdf
http://cooperativelearning.dk/wp-content/uploads/2014/06/10-teknikker-til-mere-synlig-l%C3%A6ring.pdf
http://cooperativelearning.dk/wp-content/uploads/2014/06/10-teknikker-til-mere-synlig-l%C3%A6ring.pdf
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Skriv til dagbladet

- Personas

Ansgar
- drog til Norden for at gøre 
danerne kristne; men da han 
døde, var intet af det, han 
havde foretaget sig, lykkedes 
særlig godt.

Rimbert 
- Ansgars ven, som skrev alt 
ned, hvad han oplevede med 
Ansgar.

Vikinge-
høvdingen Tor 

- syntes Ansgar var en mærke-
lig fyr, ikke særlig klog og alt 
for blød i hjertet, dog ikke i 
hovedet.

Harald Klak 
- blev i 826 døbt i Mainz og 
bad om en præst, som kunne 
følge med ham hjem. Han ville 
have kongemagten i Danmark.

Trællen Ulrik 
- blev frikøbt af Ansgar, blev 
døbt og kom i skole.

Trælkvinden 
Astrid 

- blev frikøbt af Ansgar og 
skulle lave mad til drengene i 
”skolen”.
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Sørøveren Per 
- overfaldt Ansgar på vejen til 
Birka og smed ham over bord.
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4 Ansgar skriver hjem

Læringsmål

 N at genopfriske det lærte om Ansgar og vikingerne, og

 N at eleverne lever sig ind i historien og træner deres ind-
levelsesevne. 

Materialer 

 N Skriveredskaber og papir.

Opgaveforklaring til læreren

Tal med eleverne om, at Ansgar er 25 år. Han har lige mødt den dan-
ske kong Harald. Harald vil have en præst med hjem til Danmark. De fleste 
er bange for at rejse mod nord, så Ansgar er den eneste, der siger ja til at 
tage med. Nu sidder han i sin klostercelle, aftenen før han skal rejse til det 
ukendte land. Hvad tænker han mon på? Er han glad eller er han bekymret? 

Bed eleverne om at forestille sig, at de er Ansgar, der skriver et brev til 
sin far.  De skal fx. tænke over: 

 ? Hvordan begynder brevet?

 ? Fortæl, hvorfor du meldte dig til at tage afsted. 

 ? Hvad håber du, at der kommer til at ske? 

 ? Skriv om, hvordan du forestiller dig, at det er at leve 
hos vikingerne. 

 ? Hvad glæder du dig til?

 ? Hvad vil du savne?

 ? Er du nervøs? 

 ? Hvordan slutter brevet?

Variation:

Eleverne kan også skrive breve til forskellige personer.
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Hvad ville Ansgar fortælle kong Ludvig den Fromme? Hvad skriver han 
til Harald Klak? Hvad tror eleverne, han vil skrive, efter Hamborg er blevet 
plyndret af vikingerne? Hvad skrev Ansgar til Ludvig den Fromme efter han 
besøgte Birka for anden gang og så, at den kristne menighed var ved at gå 
ned? Hvad ville Ansgar skrive til klosterets forstander i Corvey eller til sin 
gode ven Rimbert? Skriver han et brev til kong Bjørn for at overbevise ham 
om den kristne tro?
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Billede © Geerati/iStockPhoto

Ansgar skriver hjem
Forestil dig, at du er Ansgar og du skal skrive  
et brev hjem ...
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5 Lav et rollespil

Læringsmål

 N at eleverne arbejder med personlig fremtræden, fantasi 
og følelser, med deres krop og stemme; 

 N at de improviserer ud fra deres opnåede viden og arbej-
der med deres figurer og karakter, 

 N og at de lever sig ind i historien og træner deres indle-
velsesevne. 

Materialer 

 N Eventuelt tøj til udklædning og forskellige rekvisitter.

Opgaveforklaring til læreren

Børnene laver deres eget rollespil om Ansgar. De vælger selv mellem for-
skellige scener fra Ansgars liv. Det er en god ide, at de først samler forskel-
lige tanker, skriver stikord om opbygningen af scenen og deres replikker. 

1) Diskussionen i klosteret, hvor man spørger munkene, om de vil rejse 
til Den vilde Nord for at fortælle vikingerne om den kristne tro.

2) Rigsdagen i Mainz, hvor den danske høvding Harald Klak beder om 
at få missionærer med til sit land.

3) Ansgar rejser til Kong Bjørn i Sverige og begynder på ny.

4) Ansgar ser tilbage på sit liv som munk, missionær og biskop og for-
tæller til sin ven Rimbert om det, han har oplevet og tænker.  

Del eleverne i grupper. Hver gruppe får en scene fra Ansgars liv, som 
de laver et rollespil til. De må arbejde med deres figur, følelser og tanker 
og dens krop og sprog. Det er en god ide, at gruppen taler sammen om, 
hvordan de ser den enkelte figur, taler om replikker og hvordan de vil gribe 
sagen an. 

Man kan stille sig forskellige spørgsmål: 

 ? Hvad tror du, hvorfor Ansgar sagde ja til at blive missio-
nær og rejste nordpå? 
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 ? Tænk også over, hvilke tanker den danske høvding Ha-
rald Klak gjorde sig, da han bad den tyske kejser Lud-
vig den Fromme om at sende munke til Norden? Hvad 
kunne Harald vinde ved det? Hvad var hans ønske?

 ? Hvad tænkte kejser Ludvig den Fromme og hvad ville 
han opnå ved at samarbejde med den danske konge? 
Hvilken dagsorden havde Ludvig?

 ? Hvad talte munkene og abbeden om, efter de blev bedt 
om at sende nogen med til Den vilde Nord?

 ? Hvorfor var kong Bjørn åben for at Ansgar missionere-
de? Hvad tænkte Ansgar på det tidspunkt?

 ? Hvordan følte Ansgar sig som gammel, da han sammen 
med Rimbert ser tilbage på et rigt og langt liv. 

Hvis opgaven er for krævende, kan I sammen samle forskellige tanker på 
tavlen, før børnene kaster sig ud i et rollespil. 

Variation til de lidt ældre elever

Lav et rollespil som en fri og moderne fortolkning af begivenhederne 

I kan også lave et rollespil om, hvordan Ansgar kom til Norden. Som for-
beredelse læser I den historiske baggrund eller levnedsbeskrivelsen i bogen. 
Og derefter lader du børnene lave en fri fortolkning af begivenhederne. 

Måske kunne man også forestille sig en moderne fortolkning af histori-
en? Hvordan ville en moderne Ansgar og Harald Klak se ud? Hvad tror du, 
ville de have på hjertet i dag? 

Er din gruppe stor nok, kan de måske forberede begge rollespil, som de 
spiller for hinanden og derefter tale om det i fællesskab.
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1 Diskussionen i klo-

steret, hvor man 

spørger munkene, 

om de vil rejse til Den 

vilde Nord for at fo
rtælle 

vikingerne om den krist-
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.
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3 
Ansgar rejser 

til Kong Bjørn 

i Sverige og 

begynder på ny.

4
 Ansgar 

ser 
til-

bage på sit liv 

som
 

m
unk, 

m
issionæ

r 
og 

biskop 

og fortæ
ller til sin ven 

Rim
bert om

 det, han 

har oplevet og tæ
nker.  

Lav et rollespil
Vælg en scene i Ansgars liv.
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6 Lav en triptykon

Læringsmål

 N at eleverne arbejder kreativt ved at lave deres egen al-
tertavle, 

 N at de lærer noget om kirkernes udsmykning og skærper 
deres iagttagelse. 

Materialer 

 N Et stykke pap i A4-størrelse per elev; guldpapir eller –
folie, lim, sakse. 

 N Ikoner (billeder af Kristus og Maria eller helgener). Iko-
ner kan du få enten ved print eller kopi af arbejdsarket, 
eller du kan købe dem som postkort fra museer eller 
specialbutikker (Tjek fx. Katolsk Infobutik i Århus el-
ler Bethesdas boghandel i København). Se også bogens 
hjemmeside, hvor der er ikoner til at printe ud.

Opgaveforklaring til læreren

Kirkerne og klostrene var ofte udsmykket med en altertavle. Når en 
munk som Ansgar rejste ud i verden, havde han tit forskellige ting med, 
som der var brug for i en kirke eller et kloster.  Også Ansgar rejste med 
kostbare gaver, som Ludvig den Fromme havde givet ham til sit kommende 
virke i Norden. Han havde fået messetøj, bøger, en kostbar kalk. Mange 
gange rejste man også med hellige billeder eller en triptykon (fra det græske 
triptychos ”trefoldig”), som man ofte udsmykkede kirkerne med. 

Eksempel på en altertavle med trefløjet billedværk som en tryptikon. 
Billede: Old Altarpiece © Arnphoto/iStockphoto.
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En triptykon er en tredelt altertavle med en central del (corpus) og to 
fløje, som kan lukkes som et skab. Sådanne alterskabe var almindelige i kir-
ker i middelalderen og lukkedes og åbnedes til højtiderne. Sådan viste man 
fx. kirkeårets forskellige dele, for eksempel fasten. 

Midterpanelet indeholdt ofte et billede af korsfæstelsen, Jomfru Maria 
eller et lignende motiv; de ydre paneler havde billeder af forskellige helge-
ner. 

Elevernes opgave går ud på, at finde billeder af triptykoner på nettet (søg 
evt. på tryptichon med ch). Derefter fremstiller hver enkelt sin egen tripty-
kon og dekorerer den med forskellige helgener eller billeder fra Jesu liv. 

Anvend et stykke pap i A4-størrelse. Klæb guldpapir eller -folie på det og 
fold de korte sider mod hinanden i midten, så den bliver ligesom et skab, 
der kan lukkes. Dekorer kanterne/rammerne inde i skabet med strimler 
af papir eller glitterlim. Indsæt et billede af den korsfæstede eller Jomfru 
Maria i midten. Lad børnene dekorere fløjene med de nordiske helgener og 
deres attributter. Lad fantasien råde.

Eksempel på, hvordan man kan folde et A4-ark foldet til ”altertavle” og dekorere 
indersiden med ikoner og udsmykke ydersiden som et fint skab.

Variation

Man kan også lave det i mini-format som et rejseikon, der kan være i 
lommen.

Lomme-triptykon. 
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Lidt baggrundviden vedr. de nordiske helgener og deres attributter 

Et attribut fra latin attribuere er i kunsten og ikonografien en karakteris-
tisk genstand, som ledsager en helgen og identificerer vedkommende. På 
den måde er det nemt nok, at genkende de mange helgener som er afbille-
det i kirker, på malerier, i mosaikker eller også som statuer. For hver helgen 
havde og har et særligt kendetegn, som ofte har en tilknytning til denne 
persons liv eller gerning. Fx. afbilledes den hellige Georg i færd med at 
dræbe en drage, den hellige Jacob har en stav og en kammuslingeskal, den 
hellige Klara holder en monstrans (en særlig beholder) med den indviede 
hostie og den hellige Barbara holder et tårn. Den hellige Andreas afbildes 
med det skæve kors, hvorpå han blev korsfæstet, og den hellige Laurentius 
vises på en rist, hvorpå han led martyrdøden.

Også de nordiske helgener kendes på deres attributter: Ansgar er nor-
malt afbildet i bispedragt, evt. holdende en kirke. Kjeld (af Viborg) ses i 
augustinerdragt med rund hue og en kalk i hånden. Knud Konge ser vi som 
konge med lanse eller pil og Olav har som konge en økse ved sig. Erik afbil-
des som konge med et sværd. Knud Lavard har meget, nemlig sværd, fane, 
krone, blomsterkrans eller glorie. Den hellige Niels Steensen er biskop med 
et hjerte med et kors. Thøger af Vestervig tegnes som præst med en kirke-
model, Vilhelm som kannik (= præst ved en domkirke) med bog og en bræn-
dende fakkel, Hyacint (Jacek) som dominikanermunk med monstrans eller 
mariastatue. Birgitta af Vadstena ses som abedisse (= kvindelig forstander 
for et nonnekloster) med stav, pen og bog eller som pilgrim, i alle tilfælde 
med den hvide bøjlekrone med de røde pletter.  
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Vor Frelser fra Horodyshche, Volhynia. 
Ikon fra det  17. årh. Wikiart.org.

Kristus, Frelseren. Ikon fra det 6. årh. 
Sankt Catarina klosteret på Sinai.
Wikimedia Commons.

Lav en triptykon
Kristusbilleder til at kopiere eller printe ud.
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Kirkefædrene Sankt Basil af Caesarea, Sankt 
Johannes Chrysostomos, Sankt Gregor af Nazians. 
Fra ikon fra det 17. årh. Historisk Museum i Sanok, 
Polen. Wikimedia commons.

Kristus og Sankt Minas. Ikon fra Ægypten, 6. 
århundrede. Nu i Louvre. Wikimedia Commons. 

Lav en triptykon
Helgener.

Sankt Arsenios (fra Serbien), død 1266.   

Ikon fra Rila klostermuseum, Bulgarien. 
Wikimedia commons.

 Sankt Paulus. Ikon af Andrei Rublev 
(1360-1430). Wikimedia Commons.
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Lav en triptykon

Den gode tyv. Russisk ikon fra 
ca. 1560. Wikimedia Commons.

Rublevs berømte treenighedsikon. 
Andrei Rublev (1360-1430). 
Wikimedia Commons.
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Lav en triptykon
Jomfru Maria.

Vor Frue af Eleus af Simon 
Ushakov 1668. Tretyakov Gallery. 
Wikimedia Commons.

(øverst til højre) 

Bebudelsen. Novgorodikon fra 
Tretyakov Galleriet i Rusland. 
Wikimedia Commons.

Maria Gudsmoder. Russisk ikon fra 
det 13. årh. Wikimedia Commons. 
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Ærekenglen Michael. 12. årh. Sankt 
Catarina klosteret på Sinai. Wikimedia 
Commons.

Lav en triptykon
Engle.

Engle. Sankt Catarina klosteret på 
Sinai. Wikimedia Commons.

Ærkeenglen Gabriel. Russisk ikon, 
fra det 14. årh. Tretyakov Gallery. 
Wikimedia Commons.
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Korsfæstelsen. Koptisk ikon. Wikimedia 
Commons.

Lav en triptykon
Korsfæstelsen.

Korsfæstelsen. Ikon fra det 16. årh. 
Kostarowce, Historic Museum in Sanok, 
Poland. Wikimedia Commons. 

Korsfæstelsen. Ikon fra 12. årh. Sankt 
Catarina klosteret på Sinai. Wikimedia 
Commons.

Korsfæstelsen. Russisk ikon fra ca. 
1360. Wikimedia Commons. 
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Sankt Nikolaj af Myra. 13. årh. Sankt Catarina 
klosteret på Sinai. Wikimedia Commons.

Sankt Peter. 7. årh. Sankt Catarina 
klosteret på Sinai. Wikimedia Commons.

Apostlen Paulus (Sankt Paulus). 
Russisk ikon fra ca. 15. årh. 
Wikimedia Commons.

Lav en triptykon
Helgener.
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7 Disputs med høvding Horik 2.

Læringsmål

 N at eleverne lever sig ind i Ansgars missionsarbejde og 
øver sig i at argumentere for deres sag, 

 N at de genopfrisker sammenstødet mellem to kulturer 
med deres holdninger, og 

 N at de lærer noget om middelalderens skikke.

Opgaveforklaring til læreren

Del børnene i forskellige grupper (Ansgar og hans munke, beboere i 
landsbyerne, handelsmænd, Horik 2, osv.) og lad dem først samle argumen-
ter for, hvorfor høvding en burde tillade at bygge en kirke. Lad børnene selv 
overveje, hvad de ville sige til den danske høvding Horik 2 om at bygge en 
kirke i Ribe. Du kan evt. bruge personkortene i arbejdsarket til at fordele 
rollerne. Klip kortene ud og fordel dem. Brug de tomme kort til eventuelt 
nye personer eller grupper, I selv måtte finde på.

Hvorfor er det en god ide, at støtte den nye tro? Hvorfor bør han give 
Ansgar land til at bygge en kirke? Hvorfor er rigning med kirkeklokker ikke 
en skændsel? De kan arbejde to og to eller i små grupper og brainstorme 
mulige argumenter. Der er naturligvis mange mulige argumenter. Her er 
nogen, som børnene tidligere har hørt om:

 N Det er vigtigt at bygge en kirke, fordi der kommer flere 
og flere mennesker til den kristne tro.

 N Du vil få flere handelsrejsende, som vil føle sig trygge, 
fordi du tillader den kristne tro.

 N Du vil ære den største Gud, der findes, og han vil vel-
signe dig.

 N Ved kirkerne kunne kristne handelsrejsende overnatte 
og søge ly – det vil fremme handelen i dit rige.

 N Vi tager os af mennesker i nød – syge og fattige. Det er 
godt for dit rige. 

Børnene skal prøve at vælge argumenter, der svarer til deres rolle. De 
skal dermed prøve at forestille sig hvilke argumenter en handelsmand ville 
bruge og hvilke en af kongens eller af kirkens folk ville bruge.
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Disputs med høvding  
Horik 2.
- Personas

Ansgar

Ansgars 
munke

Vikinge-
høvdingen  
Horik 2.

handelsmænd 

bønder i 
Horiks 

vikingeby

Trælkvinden 
Astrid
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Disputs med høvding  
Horik 2.
- Personas

Høvdingens 
livvagter

Vikingefruen 
Hilda
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8 Hvem var det nu, det var…

Læringsmål

 N at eleverne genopfrisker de vigtigste navne og historier 
fra Ansgars liv og Danmarks kristning, og 

 N at de fortæller frit og befæster deres læring.

Materialer 

 N Balloner, papir med navne (brug evt. arbejdsarket til ”9 
Navnekabale” på side 70).

Opgaveforklaring til læreren

Skriv nogle navne på papir, fx. Poppo, Harald Klak, Ludvig den Fromme, 
Ansgar osv. Det kan være navne fra centrale personer fra materialet. Fold 
sedlerne sammen og put dem i forskelligfarvede balloner, som du så puster 
op. Lad børnene kaste rundt med ballonerne, indtil du råber: ”Stop!” 

Man skal så fange en ballon hver. Så beder du børnene sprænge balloner-
ne og læse, hvad der står på sedlen uden at vise det til de andre. Måske skal 
de lige have et øjeblik til at læse i bogen om den person, de har fået.  

Kald så børnene frem én ad gangen, og lad dem sige: ”Hvem er jeg?” Lad 
de andre stille spørgsmål. Alle spørgsmål er tilladte, undtagen at spørge om 
personens navn. Man må kun stille spørgsmål, der kan besvares med ja eller 
nej. 
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9 Navnekabale

Læringsmål

 N at genopfriske det lærte

 N at lære og udtale navne

Materialer 

 N papir med navne (se arbejdsark). 

Opgaveforklaring til læreren

Hver elev trækker et historisk (eller fiktivt) navn fra Ansgars tid. Sørg 
for, at du har navne nok til alle elever og at navnene ikke er dobbelte.

I en flok bevæger eleverne sig rundt i lokalet. Når en elev møder en anden 
elev, gives der hånd og siges ”goddag” og sit navn. Det navn den anden siger, 
er nu det navn, man går videre med. Når man møder den næste i flokken 
siger man igen ”goddag”, men nu med sit nye navn. Igen hører man, hvad 
den anden hedder og det er nu det nye navn, man har og så fremdeles. 

Når man pludselig på sin vej møder sig eget navn er man ude af legen. 
Her stiller eleven sig uden for flokken og ser på de andre.

Variation

Du kan gøre det nemmere eller sværere ved enten at tillade, at man tager 
sin seddel med navnet med og bytter den med dem, man møder, eller ikke 
tillade det.

Inspireret af en ide fra:  
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/457655/Navnekabale.pdf  

Se flere navne fra vikingetiden og deres betydning på Nationalmuseets 
hjemmeside: 
http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikin-
getiden-800-1050/mennesket/vikingenavne/

http://www.saetskolenibevaegelse.dk/media/457655/Navnekabale.pdf
http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/mennesket/vikingenavne/
http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/mennesket/vikingenavne/
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Ansgar

Rimbert

Ludvig den Fromme

Horik

Harald Klak

Den svenske konge Bjørn

Karl den Store

Erik fra Sebbersund

Harald Blåtand

Gorm den Gamle

Tyra

Ebo fra Reims

Poppo

Broder Benedikt fra Ansgars kloster

Tordenguden Tor

Odin

Frey

Freja

Maria fra Mainz

Sigrid fra Hedeby

Rune fra torvet

Toke hyrdedreng

Eskild hanekam

Thorsten bredpande

Finn langskæg

Ulf Vendelbo

Bjørn

Tove Sildesalter

Navnekabale
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10 Gæt hvad jeg er  

Læringsmål

 N at genopfriske begreber fra Ansgars liv og Danmarks 
kristning, og

 N at fortælle frit og befæste den læring og viden, de har 
opnået

Materialer 

 N papir, tape

 N evt. kopi af arbejdsarket

Opgaveforklaring til læreren

Lav en liste af ord, som du vil arbejde med, fx. 

 N munk

 N Ansgar

 N Hedeby

 N Harald Klak

 N runer

 N høvding

 N træl

 N mjød

 N find selv på flere...

Du kan også tage ord fra de Nye ord, der står forklaret i bogen overalt på 
de små ”lapper”. 

Deltagerne får tapet et ord fast på panden, så alle andre end dem selv 
kan se, hvad der står. Det går nu ud på, at de skal gætte det ord, de har på 
panden. De går rundt og stiller et spørgsmål til de andre deltagere. Spørgs-
målet må kun besvares med ”ja” eller ”nej”. 

Når man har gættet sit ord (person, sted, m.m.) må man sætte sig ned. 
Det handler om at først at få lov til at sætte sig ned. Man må kun stille ét 
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spørgsmål til hver person man møder og så må man gå videre.  Men partne-
ren har naturligvis også lov til at stille et spørgsmål. Under konkurrencen 
bevæger deltagerne sig meget i lokalet. Samtidig indprenter de sig ord og 
personer og genopfrisker på den måde den indlærte viden. 

Eksempel: 

Personen A har fået ordet ”Corvey” klistret på panden. Vedkommende 
spørger en af de andre deltagere. Samtalen kunne foregå sådan: 

Person A: Sig mig, er jeg en person?

Person B: Nej.

Person A: Søger jeg efter en genstand?

Person B: Nej.

Person A: Kunne der være tale om et sted?

Person B: Ja.

Person A: Ligger det sted i Danmark?

Person B: Nej.

Person A: Er det et sted, hvor Ansgar har levet?

Person B: Ja. 

Person A: Er det et kloster? 

Person B: Ja.

Person A: Er det klosteret Corbie?

Person B: Nej.

Person A: Er det klosteret Corvey?

Person B:  Ja. 

Person A må nu sætte sig. 
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Gæt hvad jeg er 

munk

Ansgar

Hedeby

Harald Klak

runer

høvding

træl

mjød

Bremen

Horik 1.

Kloster

Abbed

Norden

Klostercelle

Harnisk

Hamborg

Viking

Langskib  
(eller drager)

Birka

Latin

Vie

Kirke

Hjelm

Stridsøkse

Ribe

Stokfisk

Odin
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11 Ansgarpuslespil med opgaver

Læringsmål

 N at eleverne favner det lærte gennem forskellige op-
gaver.

Materialer

 N Puslespil lavet af et billede af Ansgar, som er klippet i 
stykker (se arbejdsark). Du skal bruge ét puslespil pr. 
hold.

 N kopier af opgaverne lægges på bordet (se arbejdsark)

 N terninger.

Opgaveforklaring til læreren

Lav en kopi af et billede af Ansgar og klip det i forskellige stykker. Opga-
ven handler om at samle brikkerne, men det handler også om at være den 
første, der klarer opgaven. 

Del din klasse op i mindre hold af 4-6 elever.

Hvert hold får udleveret en kuvert med et antal brikker som de kan sætte 
sammen til et puslespil. For at få brikkerne op ad posen, skal man slå en 6’er 
og løse en opgave.

Hvert hold får også et antal opgaver udleveret, der står på stykker papir, 
som ligger med bagsiden opad på gruppens bord. Antal opgaver skal matche 
antal brikker. Du kan altså tilpasse sværhedsgraden af opgaven ved at føje 
flere opgaver til de, der allerede står i arbejdsarket (find selv på flere opga-
ver). Klip billedet af Ansgar ud i et antal brikker, der matcher antallet af 
opgaver. Hvis du har ni brikker, skal du altså også have ni opgaver.

Når spillet starter, skiftes børnene i et hold til at slå en terning. Når en 
af spillerne slår en 6’er, tager han/hun en ny opgave. Når opgaven er løst, 
lægges opgaven til siden og holdet kan tage en brik til puslespillet. 

Hvilket hold samler puslespillet først?
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Ideer til opgaver

I arbejdsarket finder du nogle forslag til opgaver. Du kan naturligvis lave 
dine helt egne. 

Facit

Her er en hjælp til de opgaver i arbejdsarket, der kan kræve nogle hints.

Opg. 2. Find ting/navne/personer fra Ansgars tid, hvis forbogstaver dan-
ner ordet ”Frankerriget”. 

Et eksempel kunne være:

F ibula 
R imbert 
A nsgar 
N orge 
K loster 
osv…

Opg. 5. Ansgar blev biskop af Hamborg. Lav ti ord om vikingerne og Ans-
gars tid ud fra de bogstaver, der findes i Hamborg og løb rundt om lokalet 
for hvert ord, I har fundet. 

Der skal dannes ord ud fra bogstaverne H A M B O R G. Det kunne fx. 
være:

M O R 
G R A M  
H A R 
osv…

Opg. 7: Børnene skal finde 13 ord fra Ansgars og vikingernes tid i følgen-
de bogstavsi (bemærk at ordet ”Viking” yderst til højre står nedefra og op). 
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Ansgarpuslespil med opgaver

- Klip ansgar ud til et puslespil
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Harald Klak møder Ludvig den Fromme 

– bær den mindste i gruppen i ”kongestol” ned til døren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. Find ting/navne/personer fra Ansgars tid, 

hvis forbogstaver danner ordet ”Frankerriget”. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Vikingerne var veltrænede kæmpere. Lav 10 sprællehop hver.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Munkene bad flere gange om dagen og også om natten. Alle bøjer sig ti 
gange helt dybt (det kaldes også prosternationer) eller lægger sig på gulvet med 
udstrakte arme, som en præst gjorde dengang ved sin præstevielse.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Ansgar blev biskop af Hamborg. Lav ti ord om vikingerne og Ansgars tid 
ud fra de bogstaver, der findes i Hamborg og løb rundt om lokalet for hvert 
ord, I har fundet. 

H A M B O R G

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Find mindst 5 navne af mennesker, guder eller steder, som kendetegner den 
tid, Ansgar levede i. Tag et hop for hvert navn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ansgarpuslespil med opgaver 

- Klip strimlerne med opgaverne ud
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7. Der gemmer sig 13 ord fra Ansgars og vikingernes tid. De kan stå fra højre til 
venstre, og på kryds og tværs. Hvor mange kan du finde?

 
H O L I M K F R A N K E R R I G E K R P
E W V R N K Æ Ø A D K T M A I N Z Å I G
D N O S C G Z H Æ H L R C O R V E Y M I
E G L O I U X O L K A T C S A W G H B N
B Q E V R T N R C O K R P Å A Q M S E I
Y E D C O R B I E E R T A N S G A R R K
W U R G H K J K U Æ O P A L D F L K T I
L I U Y D R T N A P O P P O D W S A L V

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Ansgar og Autbert skulle rejse til Danmark. Kongen red på en hest. 

Galopper rundt om lokalet – en gang over skolepladsen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Syng første vers af en salme/sang fx. kumba yah my lord…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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12 Orienteringsløb i Ansgars 
fodspor

Læringsmål

 N at genopfriske den viden, eleverne har tilegnet sig om 
Danmarks kristning, herunder de vigtigste navne og 
historier fra Ansgars liv

 N at øve sig i at fortælle frit og vise, hvad man har lært

Materialer

 N Bemanding: Orienteringsløbet kræver 6 voksne, så det 
er nødvendigt at alliere sig med andre lærere eller pæ-
dagoger.

 N Til hvert hold: Kort over området med de forskellige 
poster, bærepose til hvert hold, skrivegrej til hvert 
hold, bogstaverne fra ordet vikinger til hvert hold (se 
kopiarket). Kortet skal du have tegnet i forvejen, når 
du ved, hvilket område, I vil bevæge jer over. 

 N Arbejdsarkene er udformet sådan, at de indeholder en 
forklaring til den lærer/pædagog, der skal bemande 
post en. I nogle ark er der opgaver, som børnene skal 
løse og evt. skal kopieres over i et selvstændigt ark.

Materialer til de forskellige poster:

1. post: Læreren har klippet de seks bogstaver i ordet 
CORBIE ud. Bogstavet V til hvert hold for den løste op-
gave. 

2. post: Hvert hold modtager bogstavet K for den løste 
opgave.

3. post: Lommelygte, som er skilt ad i hylster, batterier, 
pærer og glas, som børnene skal samle. Derefter mod-
tager hvert hold bogstaven R for den løste opgave. 

4. post: Hvide bloklys - ét lys til hver gruppe (alternativt 
kan du have nok bloklys til at alle, der ønsker det, kan 
lave deres eget lys), papirsservietter med motiver, sak-
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se, skeer. Efter den løste opgave får gruppen bogstavet 
N.

5. post: Kasse eller spand, små bolde (eller sten). Efter at 
opgaven er blevet løst, får de udleveret bogstavet G.

6. (ubemandede) post: Pose med en kuvert til hvert hold, 
som indeholder opgaveark med opgaven samt bogsta-
vet E.

7. post: Udskriv teksten med troskendelsen til hver grup-
pe. Gruppen skal udfylde de manglende ord. Derefter 
får den udleveret bogstavet I?

8. post: Bogstaverne i navnet RIMBERT klippes ud. Del-
tagerne skal finde frem til navnet på Ansgars bedste 
ven. Derefter får hver gruppe udleveret bogstavet I. 

Opgaveforklaring til læreren

Dette terrænløb består af otte poster, hvoraf to kan fungere ubeman-
dede. Du kan frit finde på flere poster eller skære nogle poster væk, hvis 
du synes, du ikke har tid og plads nok eller hvis du ikke synes, de passer til 
dit fags undervisning. Deltagerne deles op i grupper på 4-6. Inden holdene 
sendes af sted på løbet, får hvert hold udleveret 

 N et kort over området, hvor posterne er integreret

 N en pose til at have indsamlede materialer i

 N noget at skrive med

Holdene sendes af sted med 5 minutters mellemrum. Før hvert hold sen-
des på tur, er det en god idé at oplyse deltagerne om, at de ved alle poster 
får udleveret et bogstav. De udleverede bogstaver skal de til slut samle til et 
ord (Ordet er VIKINGER).

Post 1: Ansgar som munk.

Når eleverne kommer frem til posten, fortæller en voksen lidt om klo-
sterlivet og munkene. 

Ansgar var munk, benediktinermunk. Munk er den almindelige beteg-
nelse for en mand, der bor i et kloster. Kloster betyder bare ”aflukket rum”. 
Hvis kvinder lever i et kloster, kalder man dem for nonner. 

En af de allerførste munke var den hellige Benedikt, som levede omkring 
år 480. Først boede han alene i en grotte; men så kom der flere og flere til 
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og ville leve sammen med ham og leve som han. De ville have, at Benedikt 
skulle være deres abbed, dvs. deres leder. Så skrev Benedikt nogle regler, 
hvori han fastlagde, hvordan munkene skulle leve sammen. Han ville, at 
klosterets dage skulle være delt mellem bøn, arbejde og hvile. Derfor var 
hans motto eller valgsprog: Bed og arbejd! Og efter dette valgsprog har tu-
sindvis af kvinder og mænd levet. Også Ansgar var en af dem, da han blev 
munk i klosteret. Munkene var dygtige til at tage sig af syge. De var meget 
lærde, for de kunne skrive og læse, og de underviste tit børn i deres klostre, 
ligesom Ansgar, som jo kom til klosteret, efter at hans mor var død. 

→ Deltagerne skal finde ud af navnet på det kloster, Ansgar kom til som 
ung. Den voksne har forberedt de seks bogstaver CORBIE, som børnene 
skal lægge sammen til at danne navnet på det kloster, Ansgar kom til som 
ung. 

Når opgaven er løst får de bogstavet V.

Post 2: Ansgar kommer til Danmark

I 826 blev den danske kong Harald Klak døbt i Mainz. Derefter bad han 
Frankerrigets kejser og biskoppen om hjælp. Harald ville tage en præst med 
hjem til Danmark. Men der var nu ikke mange, der ville med. De fleste var 
bange for at rejse nordpå. Vikingerne havde et frygteligt ry som farlige og 
grusomme banditter. Men da ingen ville følges med Harald Klak, spurgte 
man Ansgar, og han sagde, at han var parat til at rejse til Danmark.

→ Opgave: Hvad hed den konge eller kejser, Harald Klak bad om hjælp? 

(Svaret er Ludvig den Fromme. Du kan eventuelt hjælpe lidt på vej ved at 
det var Frankerrigets kejser, og at han var søn af Karl den Store.)

Når opgaven er løst får de bogstavet K.

Post 3: Ansgar forsøger at vinde vikingerne for den kristne tro

Ansgar kom for at dele sin kristne tro med nordboerne. Det var hans 
opgave og dybeste ønske. I Bibelen kaldes troen for ”en lygte for vor fod”.  

→ Opgave: Gruppen skal samle en lommelygte, som kan lyse. 

Materialer: Lommelygte, som kan skilles ad i hylster, batterier, pærer, 
glas. Jo flere dele, jo bedre. 

Når opgaven er løst får de bogstavet R.
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Post 4: Ansgar fik kostbare gaver med hjem

Før Ansgar rejste sammen med Harald Klak til Danmark, gav kejseren 
ham gaver til det nye liv nordpå. Hvad var det mon for gaver? Det var kost-
bare vokslys og bægere, skrin, dragter og fin vin. 

→ Opgave: Lav lys med servietafklip. 

Materialer (til hver deltager): et hvidt bloklys; en serviet med et motiv, du 
kan lide; en spids saks, en ske; et tændt lys 

Sådan gør du: 

Klip servietmotivet ud med en saks. Fjern de inderste lag af servietten, 
til der kun er det tynde lag med motivet tilbage. Læg servietten hen over 
lyset der, hvor det skal sidde. 

Varm indersiden af skeen over et tændt lys, men hold ikke skeen for tæt 
på lyset, da den ellers bliver sort.  

Stryg med bagsiden af den varme ske mod lyset og hen over hele servi-
etten, ind til stearinen begynder at kunne ses igennem servietten. Gentag 
dette flere gange. Derefter er lyset færdigdekoreret. 

Når de er færdige, får de udleveret bogstavet N.

Post 5: Ansgar rejser videre til Sverige

Ansgar levede fire år hos danskerne; men de var ikke særlig glade for 
munken med det sære budskab. Alt det, han prædikede, havde de svært 
ved at forstå.  Og så blev deres konge også afsat; men Ansgar blev alligevel i 
Danmark. I 830 drog Ansgar videre til Sverige. Det var der ingen andre der 
turde; men kejseren havde brug for én, som var klar til at rejse endnu længe-
re nordpå. Men før han kom frem til byen, mistede han alt. Han sprang fra 
skibet, da vikingerne kastede alle hans bøger og sager over bord. Til fods og 
uden noget kom Ansgar så frem til …

→ Og hvad hed så byen? 

(Svaret er Birka)

De, der ikke kunne lide Ansgar, kastede mudder på ham. Opgaven går nu ud 
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på, at deltagerne skal prøve at ramme en kasse eller spand på en afstand af 4-5 
meter. Hver deltager har tre forsøg. 

Når de er færdige, får de udleveret bogstavet G.

Post 6: Find navne og ord fra Ansgars liv

Dette er en ubemandet post. En klar plastpose placeres et sted på ruten. I 
posen er der en kuvert til hvert hold, og kuverten indeholder et opgaveark og en 
seddel med bogstavet E.

→ Kan du finde mindst fem navne fra Ansgars og vikingernes tid? De kan stå 
fra højre til venstre, og på kryds og tværs. 

Løsning:

Post 7: Hvad troede Ansgar egentlig på? 

I Birka byggede Ansgar en kirke. Og han fortalte vikingerne der - ligesom 
han allerede havde gjort det i Danmark - om Gud og hans søn Jesus. Han 
fortalte, at kærligheden overvinder alt, også had, at det er en rigtig god idé 
at tilgive hinanden, og at man ikke må slå andre mennesker ihjel, stjæle og 
rane til sig. Og frem for alt fortalte han, at døden ikke er enden på alt. 

Vikingerne i Sverige syntes, det lød spændende. De tænkte længe over 
det, Ansgar fortalte. Og nogle af dem lod sig døbe. Ansgar fik også lov til at 
bygge en kirke. 

En kirke er en bygning. Men i kirken var der ofte mange billeder og her 
hang også trosbekendelsen og Fader vor. 

→ Opgaven går ud på at skrive de ord ind i Fader vor, som mangler. Det 
bogstav, børnene får, er I.
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Fader ___,

du som er i ________.

Helliget ______ dit navn.

________ dit rige.

Ske din vilje som i himlen, så og på _________.

Giv os i ___ vort daglige _____

og forlad os vor skyld,

som og vi forlader ____ skyldnere,

og led ___ ikke i fristelse,

___ frels os fra det onde.

Amen. 

Manglende ord: vor, himlen, blive/vorde, komme, jorden, dag, brød, 
vore, os, fri/frels.  

Post 8: Også helgener har brug for venner

Til slut kaldte kejseren Ansgar tilbage, og i 831 blev han biskop i et nyt 
bispedømme. Det var Hamborg. Der byggede Ansgar et kloster og en kirke. 
På sine mange rejser som biskop mødte han også en dreng, som hed … Oh! 
Det har jeg glemt. Men i hvert fald blev de rigtig gode venner, og senere 
skrev han Ansgars liv ned til os alle. Han havde et svært navn; men I får 
bogstaverne, og jeg tror nok, I kan finde ud af at lægge det rigtige navn 
sammen.

Giv dem bogstaverne i navnet RIMBERT.

Derefter får de deres sidste bogstav I og skal nu finde frem til det ord, de 
kan danne med alle bogstaver, som de har fået (Løsningen er VIKINGER).



• Arbejdsark

Kopiark til ”Ansgar og de vilde vikinger” © Ansgarstiftelsens Forlag - Må kopieres til undervisningsbrug

88

Orienteringsløb
- Klip et sæt bogstaver ud til hvert hold (kopiér 
dette ark i samme antal som antal hold). Husk at 
fordele bogstaverne ud på posterne. Grupperne 
får udleveret disse bogstaver, når de har løst po-
stens opgave.V

I

K

I

N

G

E

R
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Post 1: Ansgar som munk.

Når eleverne kommer frem til posten, fortæller en voksen lidt om klosterlivet 
og munkene. 

Ansgar var munk, benediktinermunk. Munk er den almindelige betegnelse 
for en mand, der bor i et kloster. Kloster betyder bare ”aflukket rum”. Hvis kvin-
der lever i et kloster, kalder man dem for nonner. 

En af de allerførste munke var den hellige Benedikt, som levede omkring år 
480. Først boede han alene i en grotte; men så kom der flere og flere til og ville 
leve sammen med ham og leve som han. De ville have, at Benedikt skulle være 
deres abbed, dvs. deres leder. 

Så skrev Benedikt nogle regler, hvori han fastlagde, hvordan munkene skulle 
leve sammen. Han ville, at klosterets dage skulle være delt mellem bøn, arbej-
de og hvile. Derfor var hans motto eller valgsprog: Bed og arbejd! Og efter dette 
valgsprog har tusindvis af kvinder og mænd levet. 

Også Ansgar var en af dem, da han blev munk i klosteret. Munkene var dyg-
tige til at tage sig af syge. De var meget lærde, for de kunne skrive og læse, og de 
underviste tit børn i deres klostre, ligesom Ansgar, som jo kom til klosteret, efter 
at hans mor var død. 

 ? Deltagerne skal finde ud af navnet på det kloster, Ansgar 
kom til som ung (Corbie). Læg de seks bogstaver i en bunke, 
som børnene skal lægge sammen til at danne navnet på det 
kloster, Ansgar kom til som ung. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E O B C R I

Orienteringsløb   Post 1
- Klip de store bogstaver ud. Lim dem evt. på 
karton. Husk at holde løsningen hemmelig. 
Når børnene har løst opgaven, får de udleveret 
bogstavet ”V”.
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Orienteringsløb   Post 2
- Postens opgave er et spørgsmål. Når børnene 
har løst opgaven, får de udleveret bostavet ”K”.

Post 2: Ansgar kommer til Danmark

I 826 blev den danske kong Harald Klak døbt i Mainz. Derefter bad han Fran-
kerrigets kejser og biskoppen om hjælp. Harald ville tage en præst med hjem til 
Danmark. Men der var nu ikke mange, der ville med. De fleste var bange for at 
rejse nordpå. Vikingerne havde et frygteligt ry som farlige og grusomme ban-
ditter. Men da ingen ville følges med Harald Klak, spurgte man Ansgar, og han 
sagde, at han var parat til at rejse til Danmark.

 ? Opgave: Hvad hed den konge eller kejser, Harald Klak bad 
om hjælp? 

(Svaret er Ludvig den Fromme. Du kan eventuelt hjælpe lidt på vej ved at det 
var Frankerrigets kejser, og at han var søn af Karl den Store.)

Når opgaven er løst får de bogstavet K.

?
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Post 3: Ansgar forsøger at vinde vikingerne for den kristne tro

Ansgar kom for at dele sin kristne tro med nordboerne. Det var hans opgave 
og dybeste ønske. I Bibelen kaldes troen for ”en lygte for vor fod”.  

 ? Opgave: Gruppen skal samle en lommelygte, som kan lyse. 

Orienteringsløb   Post 3
- Postens opgave er at samle en lommelygte, 
som er blevet skilt ad. Når børnene har løst 
opgaven, får de udleveret bostavet ”R”.

Sl 119
Dine ord 

er en lygte for min fod, 

et lys på min sti.
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Post 4: Ansgar fik kostbare gaver med hjem

Før Ansgar rejste sammen med Harald Klak til Danmark, gav kejseren ham 
gaver til det nye liv nordpå. Hvad var det mon for gaver? Det var kostbare vokslys 
og bægere, skrin, dragter og fin vin. 

 ? Opgave: Dekorér et lys med servietafklip. 

Materialer: et hvidt bloklys; servietter med motiver; en saks, en ske; et tændt 
lys. 

Klip servietmotivet ud med en saks. Fjern de inderste lag af servietten, til der 
kun er det tynde lag med motivet tilbage. Læg servietten hen over lyset der, hvor 
det skal sidde. 

Varm indersiden af skeen over et tændt lys, men hold ikke skeen for tæt på 
lyset, da den ellers bliver sort.  

Stryg med bagsiden af den varme ske mod lyset og hen over hele servietten, 
ind til stearinen begynder at kunne ses igennem servietten. Gentag dette flere 
gange. Derefter er lyset færdigdekoreret. 

Orienteringsløb   Post 4
- Postens opgave er at dekorere et bloklys. Når 
børnene har løst opgaven, får de udleveret 
bostavet ”N”.
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Post 5: Ansgar rejser videre til Sverige

Ansgar levede fire år hos danskerne; men de var ikke særlig glade for munken 
med det sære budskab. Alt det, han prædikede, havde de svært ved at forstå. Og 
så blev deres konge også afsat; men Ansgar blev alligevel i Danmark. 

I 830 drog Ansgar videre til Sverige. Det var der ingen andre der turde; men 
kejseren havde brug for én, som var klar til at rejse endnu længere nordpå. 

Men før han kom frem til byen, mistede han alt. Han sprang fra skibet, da 
vikingerne kastede alle hans bøger og sager over bord. Til fods og uden noget 
kom Ansgar så frem til …

 ? Og hvad hed så byen i Sverige? 

(Svaret er Birka)

De, der ikke kunne lide Ansgar, kastede mudder på ham. 

 ? Opgaven går nu ud på, at deltagerne skal prøve at ramme en 
kasse eller spand på en afstand af 4-5 meter. Hver deltager 
har tre forsøg. 

Orienteringsløb   Post 5
- I denne post skal børnene svare rigtigt på et 
spørgsmål og derefter ramme en spand. Når 
børnene har løst opgaven, får de udleveret 
bostavet ”G”.
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Post 6: Find navne og ord fra Ansgars liv

→ Kan du finde mindst fem navne fra Ansgars og vikingernes tid? De kan stå fra 
højre til venstre, og på kryds og tværs. 

 
H O L I M K F R A N K E R R I G E K R P
E W V R N K Æ Ø A D K T M A I N Z Å I G
D N O S C G Z H Æ H L R C O R V E Y M I
E G L O I U X O L K A T C S A W G H B N
B Q E V R T N R C O K R P Å A Q M S E I
Y E D C O R B I E E R T A N S G A R R K
W U R G H K J K U Æ O P A L D F L K T I
L I U Y D R T N A P O P P O D W S A L V

Orienteringsløb   Post 6
- Ubemandet post. En klar plastpose placeres 
et sted på ruten. I posen er der en kuvert til 
hvert hold, og kuverten indeholder et opga-
veark og en seddel med bogstavet E. Kopier 
opgaven herunder til hvert hold.
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Post 7: Hvad troede Ansgar egentlig på? 

I Birka byggede Ansgar en kirke. Og han fortalte vikingerne der - ligesom han 
allerede havde gjort det i Danmark - om Gud og hans søn Jesus. Han fortalte, at 
kærligheden overvinder alt, også had, at det er en rigtig god idé at tilgive hinan-
den, og at man ikke må slå andre mennesker ihjel, stjæle og rane til sig. Og frem 
for alt fortalte han, at døden ikke er enden på alt. 

Vikingerne i Sverige syntes, det lød spændende. De tænkte længe over det, 
Ansgar fortalte. Og nogle af dem lod sig døbe. Ansgar fik også lov til at bygge en 
kirke. 

En kirke er en bygning. Men i kirken var der ofte mange billeder og her hang 
også trosbekendelsen og Fader vor. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ? Skriv de ord ind i Fader vor, som mangler. 

Fader ___,

du som er i ________.

Helliget ______ dit navn.

________ dit rige.

Ske din vilje som i himlen, så og på _________.

Giv os i ___ vort daglige _____

og forlad os vor skyld,

som og vi forlader ____ skyldnere,

og led ___ ikke i fristelse,

men _____ os fra det onde.

Amen. 

Orienteringsløb   Post 7
- Postens opgave er finde de manglende ord 
ind i Faver vor. Når børnene har løst opgaven, 
får de udleveret bostavet ”I”.
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Post 8: Også helgener har brug for venner

Til slut kaldte kejseren Ansgar tilbage, og i 831 blev han biskop i et nyt bispe-
dømme. Det var Hamborg. Der byggede Ansgar et kloster og en kirke. 

På sine mange rejser som biskop mødte han også en dreng, som hed … Oh! 
Det har jeg glemt. 

Men i hvert fald blev de rigtig gode venner, og senere skrev han Ansgars liv 
ned til os alle. Han havde et svært navn; men I får bogstaverne, og jeg tror nok, I 
kan finde ud af at lægge det rigtige navn sammen. (Giv dem bogstaverne i navnet 
Rimbert).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B R R T E I M

Orienteringsløb   Post 8
- Klip de store bogstaver ud. Lim dem evt. på 
karton. Husk at holde løsningen hemmelig. 
Når børnene har løst opgaven, får de udleveret 
det sidste bogstav, som er et ”I”.
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13 GPS-skattejagt

Læringsmål

 N at kombinere en faglig aktivitet (repetition) med bevæ-
gelse

Materialer

 N Til at sætte skattejagten op skal du have smartphone 
med internetadgang.

 N Eleverne skal bruge smartphone eller tablets med in-
ternetadgang under løbet. Du kan evt. dele dem op i 
grupper, hvor der mindst er én smartphone.

En GPS-skattejagt foregår udenfor. Aktiviteten kan bruges flere gange 
i undervisningsforløb. Vælg da et underemne for hver skattejagt og brug 
5-10 spørgsmål pr. gang.

Baggrund

Woop App er en gratis app, der gør 
det nemt at kombinere en faglig akti-
vitet med bevægelse. App’en er udvik-
let af Spejderne. Du kan downloade 
app’en fra App store eller Google Play 
store, og når du har oprettet dig som 
bruger er du klar til at sætte din første 
GPS-skattejagt op. Det er utroligt nemt 
og hurtigt. Det er en slags orienterings-
løb med virtuelle poster, der kan findes 
med app’en via telefonens gps. 

Man lægger et multiple-choice 
spørgsmål i hver post med 3 svarmulig-
heder. Hvis eleverne svarer forkert, skal 
de  vente i 15 sekunder før de må svare 
igen. Først når de har svaret rigtigt, 
kommer næste post frem på skærmen.
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Forberedelse

Når du skal planlægge skattejagten, skal du selv gå turen med din telefon 
i hånden. 

Download Woop-app til din egen smartphone. Du logger dig enten ind 
via facebook eller ved at oprette en bruger (Eleverne kan blot gå ind som 
gæst, når de skal deltage i jagten).

Gå ud i det udendørsareal, hvor du vil lægge skattejagten. I Woop-app 
skal du vælge ”Jagt” og opret ny jagt. Gå ruten og læg poster undervejs. 
Når du kommer til et sted, hvor du vil have en post, trykker du det ind på 
telefonen. Du kan evt. lægge ruten ud hurtigt og skrive lidt tilfældigt og så 
først bagefter redigere, når du sidder indenfor i varmen. Læg et spørgsmål 
i hver post. Du kan vælge spørgsmål fra udvalget nedenfor eller lave dine 
egne selv.

Gem din jagt med et navn, som kan genkendes, når dine elever skal finde 
den.

Selve løbet

Når eleverne skal i gang med løbet skal de have én smartphone pr. grup-
pe og den må ikke være tæt på at løbe tør for strøm. Eleverne skal downloa-
de Woop-app. De kan spille med som gæst og behøver altså ikke at oprette 
konto eller logge ind med Facebook (det gør man kun, når man skal oprette 
en skattejagt). 

Eleverne går ind på JAGT og søger en jagt i nærheden og finder din frem. 
Det viser dem hen til START. Det er en god idé at alle finder START-positio-
nen sammen men venter med at starte løbet. Derfra kan du sende grupper-
ne ud med 2-3 minutters intervaller. Når de sendes ud, trykker eleverne på 
”start”, og så begynder tællingen.

Variation

En god ide er også at lade eleverne selv lave spørgsmål og lægge en rute 
ud, som de andre elever så skal gå. På den måde kan man få mange ruter, 
som kan bruges, når der lige er brug for et fagligt break med bevægelse.

Vindere og trøstepræmier

Når alle hold er igennem, kan man se en oversigt over hvordan de for-
skellige hold har klaret sig. Vinderen er det hold, der har klaret sig igennem 
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på kortest tid. Du kan overveje at have en 2. plads og kåre dem, der har 
klaret det med færrest skridt (meter), for det viser, at de har gået ruten 
mest præcist. 

Du bør også have en eller to ”trøstepræmier” liggende i reserve. Erfarin-
gen viser, at der kan gå noget galt undervejs, så et hold ”hopper af app’en” 
uden at de kan gøre for det. Det kan skyldes dårlig netforbindelse eller at 
telefonens batteri er lavt. Disse hold kan miste deres indsats før de kommer 
i mål og deres resultater bliver derved ikke registreret.

Spørgsmål til en GPS-skattejag om Ansgar

Vælg 5-10 spørgsmål til hver skattejagt, du vil lave. (x) angiver, at det 
er det korrekte svar. Det skal du angive, når du sætter skattejagten op på 
Woop-app.

Om Ansgars liv

1. Hvad skete der, da Ansgar var en lille dreng på fem år?

 ?  Hans far døde.

 ?  Hans mor døde.  (x)

 ?  Han kom til at bo på kongens slot.

2. Hvor kom drengen Ansgar til at bo efter hans mor døde?

 ?  Ved munkene i klosteret Corbie ved Somme floden. (x)

 ?  Ved munkene i klosteret Turholt.

 ?  Ved munkene i klosteret Corvey ved Weserfloden.

3. Ansgar lærte meget i klosteret, bl.a.

 ?  Hvordan man opererer syge

 ?  Hvordan man bager brød og brygger øl (x)

 ?  Hvordan man smeder sværd.
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4. Ansgar var en

 ?  From dreng, som holdt mest af at sidde i kirken.

 ?  Dreng, som altid sov over sig.

 ?  En dreng, der var fuld af ballade og skæg. (x)

5. Da han blev ældre, flyttede Ansgar 

 ?  Til klosteret Corvey ved Weserfloden (x)

 ?  Til et benediktinerkloster i England

 ?  Til Nursia, hvor det første benediktinerkloster ligger.

6. Lederen af et kloster hedder

 ? Præst

 ? Høvding

 ? Abbed (x)

7. I Birka i Sverige fik Ansgar lov til

 ? at bygge en markedsplads 

 ? at danse på torvet.

 ? at fortælle om sin tro, døbe vikingerne og bygge den 
første kirke. (x)

8. Ansgar kunne ikke blive i Birka, fordi

 ?  Han skulle være leder af sit gamle kloster Corvey ved 
Weserfloden

 ?  Han skulle på pilgrimsrejse til Det hellige Land.

 ?  Kejseren sendte ham til Hamborg hvor han skulle være 
biskop. (x)

9. Ansgar og Rimbert blev rigtig gode venner og

 ? De brugte hver dag tid på at løbe en tur.
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 ? De snakkede dagen igennem, mens de lavede mad sammen.

 ? Rimbert skrev alt ned, hvad vi ved om Ansgars liv. (x)

10. En klostercelle er 

 ?  Fængslet i et kloster, hvor munkene spærres ind. 

 ?  Der, hvor munkene låser værdifulde genstande ind

 ?  Munkens ellers nonnens soveværelse. (x)

11. Hvornår blev Hamborg overfaldet af vikingerne?

 ?  Det var i 845. (x)

 ?  Jeg tror, det var 760.

 ?  Helt sikkert 950. 

12. Hamborg gik op i flammer i 845.

 ?  Ansgar døde i flammerne.

 ?  Ansgar flygtede med de andre munke til Bremen. (x) 

 ?  Ansgar tog tilbage til Birka. 

13. Ansgar døde 

 ? Den 3. februar 865. (x)

 ? Den 20. februar 864.

 ? Den 1.11. 870. 
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Om klosterlivet og livet i middelalderen

1. I middelalderen blev man regnet som barn …

 ?  Indtil man var 15, og så skulle man arbejde sammen 
med de voksne.

 ?  Indtil man var 7 år gammel, og så begyndte livets al-
vor, med pligter og arbejde. (x)

 ?  Indtil man var 10 år gammel og kunne lege, som man 
havde lyst til.

2. Hvad betyder ordet ”brødføde”?

 ?  Det betyder, at alle skulle give noget brød til en fattig 
tigger.

 ?  Det betyder, at kongen fik det første brød, bageren 
bagte om morgenen.

 ?  Det betyder, at skaffe mad nok, så man ikke sulter eller 
dør. (x) 

3. Fandtes der særligt tøj til børn i middelalderen?

 ?  Nej, børn havde det samme tøj på som voksne, bare i 
mindre størrelser. (x)

 ?  Naturligvis, for børn legede og skulle ikke have ar-
bejdstøj.

 ?  Ja, børn var tit syge og døde, derfor fik de smukt tøj 
på, ofte med små klokker, som skulle fordrive de onde 
onder. 

4. De børn, der blev undervist i klostrene, flyttede ind, når de var 

 ?  10 år, og så blev de boende i klosteret.

 ?  Omkring 7 år, og så boede de i klosteret. (x)

 ?  5 år og det var kun de rige familiers børn.
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5. Omkring 800 tallet opfandt munkene i Corbieklosteret et slags alfa-
bet, som er forgænger til vore bogstaver. Hvad hedder det?

 ? Corbie-alfabetet.

 ? Futhark.

 ? De karolingiske minuskler. (x)

6. På hvilket sprog foregik undervisningen i klostrene?

 ? På landets eget sprog (frankisk, saksisk eller danernes 
sprog).

 ? På fransk, som var overklassens sprog.

 ? På latin, som var de dannede menneskers sprog. (x)

7. Da Ansgar blev undervist af munkene, havde han 

 ?  Et hæfte og en blyant liggende på bordet.

 ?  En vokstavle og en griffel til at skrive med. (x)

 ?  En fjer, blæk og pergament til at lave notater.

8. Hvad hed lederen af et kloster dengang?

 ? Abbed (hvis det var en mand) og  abedisse (hvis det var 
en kvinde). (x)

 ? Abbed (der fandtes dengang kun mandlige ledere).

 ? Inspektør (ligesom en skoleinspektør). 
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Om vikingerne

1. Hvad betyder ordet vikinger?

 ?  Det betyder, at vedkommende boede i Norge eller på 
Island.

 ?  Vikingerne levede i Skandinavien fra 800-1100 og or-
det betyder noget i retning af sørøver. (x)

 ?  Vikinger betyder en, som bor i en vig og som passer sit 
kvæg.

2. Vikingerne havde mange slags guder og den øverste hed

 ?  Tor, fordi han var tordenguden og havde sin egen vogn.

 ?  Odin, som red på sin hest Slejpner. (x)

 ?  Nej, det var Frej og Freja, fordi det var tvillinger og 
både mand og kvinde. 

3. Kun få dannede vikinger kunne skrive runer. Hvad er navnet på vi-
kingernes alfabet?

 ?  Det hed runark, efter bogstavernes navn ”runerne”.

 ?  Det kaldes bare for runernes alfabet.

 ?  Det kaldes futhark efter de første seks bogstaver. (x)

4. Vikingerne havde to skibstyper. Hvad kaldtes de?

 ? Deres krigsskibe, som de kaldte for schalupper og han-
delsskibe, som kaldtes for en jolle.

 ? Langskibe og robåde.

 ? Drager og knarrer. (x)
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5. Vikingerne var utrolig dygtige til at bygge både. Deres langskibe...

 ? var ikke så hurtige som vores sejlbåde i dag.

 ? var måske hurtige dengang, men langsomme i forhold 
til i dag.

 ?  Var lige så hurtige som de moderne sejlbåde i dag. (x)

6. Vikingerne orienterede sig 

 ?  Ved at kigge efter fyrtårne.

 ?  Ved at brug solen, stjernerne og en pejleskive. (x)

 ?  Ved kun at sejle langs kendte kyster

 

7. Hvad er det længste, vikingerne kom på deres rejser?

 ?  De kom helt til Nordafrika, Asien (Rusland) og helt til 
Grønland og Nordamerika. (x)

 ?  De nåede kun til England.

 ?  De sejlede langs Volgafloden helt hen til Rusland.

 

Om vikingernes hverdag

1. Hvad spiste vikingerne til dagligt?

 ?  Mest grød og så jagtede de vildsvin.

 ?  De fiskede og spiste tørfisk.

 ?  De spiste i gode tider to gange om dagen, mest grød, 
kød fra husdyr, frugter, grøntsager og fisk. (x)

2. Hvilket møbel tog vikingerne med på deres togter?

 ? Intet. Alt de havde brug for, var på skibene.

 ? Kister, til tøj og våben og til at sidde på, mens de roede. 
(x)

 ? En slagbænk til at sove på!
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3. En fibula er

 ?  En slags sikkerhedsnål, hvormed man holdt tøjet sam-
men. (x)

 ?  En bog med fabler og eventyrlige historier.

 ?  Et musikinstrument, som blev spillet til fest.

4. Pyntede vikingerne sig og gik de gerne med smykker?

 ? Ja, men kun kvinderne. 

 ? Ja, både mænd og kvinder (x)

 ?  Nej, de var ligeglade med pynt. 

5. Den arabiske købmand Ahmed at-Tartuschi, som besøgte Hedeby 
omkring 900, fortalte

 ?  At vikingerne var et råt og drikfældigt folkefærd.

 ?  At både mænd og kvinder brugte sminke. (x)

 ?  At vikingerne var et fattigt og farligt folkefærd.

6. Hvilket navn gav man de frygtede vikingekrigere, som var høvdin-
gens livvagter?

 ?  Høvdingekrigere

 ?  Stridsøksekæmpere

 ?  Bersærkere. (x)

7. Vikingernes hjelme havde

 ?  Et horn på hver side.

 ?  Ingen horn. (x)

 ?  De havde et horn midtpå, hvis det var en mægtig kri-
ger eller høvding.
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8. Vikingerne elskede deres sværd og derfor

 ? Fik sværdene et navn, fx. ”Odins flamme”. (x)

 ? Gik de aldrig rundt med det.

 ? Hang sværdet altid på væggen i langhuset. 

9. Var vikingerne mere grusomme end andre krigere?

 ? Ja, for de var overnaturligt stærke!

 ? Nej. Sikkert ikke værre end andre krigere. (x)

 ? Nej, de var virkelig høflige og hensynsfulde.

10. Hedeby var 

 ?  en kendt ferieby i Syden

 ?  en vigtig havneby og handelsboplads i vikingetiden (x)

 ?  en ubetydelig landsby på Ansgars tid.

11. I Hedeby kunne man købe trælle. Hvad var det?

 ?  Trækdyr, der skulle trække store laster.

 ?  Pramdragere, der skulle hive skibe ind i havnene.

 ?  Ufrie mennesker, der var ejet af andre mennesker. (x)

12. I 826 blev en dansk konge døbt. Hans navn var

 ?  Harald Klak og han blev døbt i Frankerriget. (x)

 ?  Harald Blåtand og han rejste så Jellingstenen.

 ?  Det var Kong Bjørn fra Birka. 

13. Året 835 er kendt som 

 ?  Starten på vikingernes plyndringer i hele Europa (x).

 ?  Starten på kristendommens udbredelse i Norden.

 ?  Begyndelsen på kongemagten i Danernes land.
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14 Quiz & byt - Om munke, 
nonner og klostre

Læringsmål

 N at skabe rum for refleksion og samtale, 

 N at motivere eleverne ved hjælp af fysisk aktivitet og 
god stimulering af samtale med flere forskellige kam-
merater på kort tid,

 N at knytte det lærte til børnenes erfaringsverden, så de 
nemmere kan forholde sig til historiske begivenheder 
og se dem i forhold til deres eget liv. 

Opgaveforklaring til læreren

Der er brug for plads, så deltagerne frit kan bevæge sig i lokalet, et gang-
areal, en skolegård eller andet udeareal. Alle elever modtager et lamineret 
kort med et spørgsmål eller en påstand. Eleverne går omkring hinanden 
med hver deres kort, som holdes op i luften indtil de finder en partner. 
Partner A læser sit spørgsmål/tanke op. Partner B giver sit bud på, hvad 
det betyder eller hvad han tænker om det. Er han enig eller uenig? Derefter 
bytter de roller, så partner B læser, og A svarer. Når de er færdige, bytter de 
kort, siger farvel og finder en ny partner. Aktiviteten stoppes, når læreren 
vurderer, at alle har talt med et passende antal kammerater eller den afsatte 
tid rinder ud.  

Obs! De forberedte spørgsmål har noget med Ansgar og klosterlivet at 
gøre, men ikke sådan, at deltagerne med det samme tænker på det. Det skal 
de helst ikke gøre. Og spørgsmålene må gerne være provokerende.

Materialer

 N Forbered de små kort med påstande/spørgsmål ved at 
klippe kopiarket i strimler (du kan evt. laminere det 
først). Husk at have nok spørgsmål til alle. Brug de 
spørgsmål, du kan lide eller som du synes passer til din 
gruppe og lav eventuelt selv nogle flere.

 N Stopur.
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Quiz & byt spørgsmål
- Klip disse forslag til spørgsmål ud. Skriv evt. 
flere selv på de blanke felter.

Hvad mener man med denne 
talemåde: Hun eller han har 
brændt sit lys i begge ender. 

Hvordan kan tro flytte bjerge? 

Hvordan føles det, hvis nogen 
tager godt imod dig?

Hvordan føles det, hvis nogen 
griner af dig?

Kunne du forestille dig at bo i 
et fremmed land, hvor alt er 
anderledes end i Danmark? 

Kunne du tænke dig at blive 
missionær og fortælle andre 
om din tro?

Hvad er en missionær for 
noget?

Er der noget, du synes, du er 
rigtig god til? Hvad er det?

Tror du, Gud kan give et men-
neske en speciel opgave?

Hvornår er man en lyseslukker?
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Er du enig i dette: Det er skidt, 
når andre bestemmer over ens 
liv. Hvorfor eller hvorfor ikke?

Har du haft en drøm om noget, 
som bagefter skete?

Har du drømt noget, som du 
synes var en advarsel?

Har du haft en drøm, som 
skræmte dig?

Har du nogensinde haft en 
drøm, som trøstede dig og 
gjorde dig glad?

Har du prøvet at være søsyg? 
Hvad skete der?

Kunne du godt tænke dig at 
leve helt alene? Hvorfor?

Har du en helt speciel opgave i 
verden, som ingen anden har?

Har du prøvet at skulle sige far-
vel til en rigtig god ven, som du 
ikke skulle se i lang tid?

Hvordan får man venner?

Er det vigtigt, at man har 
samme tro?
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Hvad tror du er godt ved at 
være på kostskole?

Færdiggør denne sætning: 
Munke har mange opgaver, 
bl.a. ….

Har du nogensinde fortalt 
andre, at du tror eller ikke tror 
på Gud?

Er det lige meget, hvad man 
tror på – eller hvad?

Færdiggør denne sætning:  
Jeg synes, klostre er …

Tror du, at man kan forudse sin 
fremtid?

Er du nogensinde flyttet til et 
andet land eller en anden by? 
Hvordan var det?

Har du prøvet at miste en ven? 
Hvad skete der?





123

15 Lav dit eget stiftelses-
dokument

Læringsmål

 N at eleven tilegner sig viden om middelalderkulturen og 
dens skikke, bl.a. middelalderlige dokumenters opbyg-
ning, 

 N at eleven tilegner sig kreative færdigheder ved at lave 
sit eget pergament og udvikler sine sproglige færdig-
heder ved at prøve at formulere en middelalderlig skri-
velse.  

Materialer

 N en kop kold kaffe

 N store ark hvidt papir

 N gamle aviser

 N malerpensel

 N tusch eller farvekridt

 N bånd

 N saks

 N stearinlys

Opgaveforklaring til læreren

Eleverne arbejder sammen to og to. Lav en kop stærk kaffe per deltager, 
gerne pulverkaffe. Kaffen skal afkøles til stuetemperatur. Eleverne tager 
hver et stykke papir og krøller det hårdt sammen til en lille bold. Derefter 
folder de papiret ud igen.

Læg i mellemtiden aviser ud for at beskytte underlaget og mal det krøl-
lede papir med kold kaffe.

Eleverne må gerne smide lidt ekstra kaffepulver på papiret, så der dan-
nes nogle ”gamle mugne” pletter.
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Tænd derefter ovnen på lavest mulige temperatur, og læg papiret ind i 
den, så det kan tørre. Det tager ca. 30 minutter. (Alternativt kan I vente en 
dag og lade det lufttørre.  Mens I venter, kan eleverne forberede en tekst, 
som de vil skrive på papiret.)

Når papiret er tørt, kan du folde en lille kant (ca. 1 cm bred) hele vejen 
rundt, og så rive det over langs denne fold så den yderste kant af arket er 
revet af og flosset. 

 Nu har du lavet nogle gamle og krøllede stykker pergamentpapir, og du 
er klar til at skrive dit brev. Skriv et stiftelsesdokument – fx. at den tyske 
kejser Ludvig den Fromme sender munken Ansgar med Harald Klak til Da-
nernes rige. Alt imens papiret i ovnen tørres kan du skrive det første udkast 
som prøve på et andet stykke papir.

Siden Romerriget blev dokumenter skrevet efter et bestemt skema. Ele-
verne behøver ikke overholde det til punkt og prikke, men bør dog have 
følgende punkter med: 

 ? påkaldelse af Guds hjælp 
 ? afsenderens navn 
 ? modtager af brevet 
 ? grunden til, at man skriver dokumentet. Hvad er for-

målet? 
 ? afsenderen erklærer noget som retsgyldigt. 
 ? vidner nævnes, som dokumenterer, at dokumentet er 

retskraftigt. 
 ? afslut med en underskrift, dato og lovprisning af Gud. 
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Når du har tegnet og skrevet dit brev, ruller du det sammen til en rulle. 
Bind et bånd om, og dryp evt. lidt stearin på samlingen af papiret, så det 
ikke åbner sig.

Det fiktive dokument herunder tjener bare til eksempel på et sådant 
doku ment:

Ved den barmhjertige Guds hjælp

Jeg, den ærværdige abbed Thibauld fra klosteret Corvey ved 
Weserfloden i Saksernes land, 

hilser og ærer 

den højt ærede konge Harald Klak, vor broder i Kristus, konge 
af Jylland i Danernes Rige,

og beder Dem om at tage  vor elskede broder Ansgar med til 
Danernes Rige, så det kristne budskab kan høres i Det høje 
Nord. Lad vor elskede broder Ansgar få lov til at grundlægge 
et kloster og undervise drengebørn i vor hellige tro, så troens 
lys må oplyse mørket i menneskenes hjerter.  

Hermed erklærer og besegler jeg dette som aftalt mellem 
danernes værdige og kristne konge Harald Klak, frankernes 
højt ærede konge Ludvig den fromme og mig, den højt ærede 
Abbed Thibauld fra klosteret Corvey i Saksernes land, at vor 
broder Ansgar bliver den ansvarlige for det nye kloster i Ha-
ralds Rige. 

Vor højt ærede konge Ludvig den Fromme, hersker over Fran-
kerriget, er mit vidne, at broder Ansgar har fuldmagt til at 
grundlægge et kloster i Kong Harald land. 

Givet den 24. april 827

Abbed Thibauld af klosteret Corvey ved Weserfloden

Lovet og priset være Gud i al evighed.
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16 Evaluerende Quiz – også 
som kahoot

Læringsmål 

 N at eleverne genopfrisker deres viden om Ansgar og 
vikinge tiden og lærer at forklare, hvad de svære ord 
betyder. 

Materialer 

Papir, blyant, stopur, skotøjsæske el.lign. og et print af spørgsmålene i 
arbejdsarket og evt. også af arket med hints, hvis du vil gøre det lettere.

Opgaveforklaring for læreren

Du har brug for plads, hvorfor øvelsen bedst udføres i et gangareal, en 
skolegård eller andet udeareal. 

Del eleverne i grupper. Hver gruppe får tildelt en base i et afgrænset øvel-
sesareal. Du har på forhånd printet en række spørgsmål omkring Ansgar og 
hans tid på papirsedler. Brug spørgsmålene i arbejdsarket på følgende sider 
eller lav dine egne. Alternativt kan I tage quiz’en på Kahoot (se nedenfor).

Du stiller dig i midten af øvelsesarealet. En elev fra hver gruppe henter 
nu et spørgsmål hos dig. Derefter løber eleverne tilbage til deres baser, hvor 
de sammen med resten af gruppen finder frem til svaret på spørgsmålet. De 
skriver svaret på et stykke papir, som de afleverer i en kasse, der er placeret 
i øvelsesarealet. Derefter løber en ny elev fra gruppen ind og henter et nyt 
spørgsmål hos dig. Opgaven går ud på at nå flest mulige rigtige besvarelser 
inden for en fastlagt tidsramme. Husk at tælle de forskellige gruppers be-
svarelser.

I arbejdsarket finder du en række spørgsmål, der er lavet på forhånd 
(facit kan du se herunder). Lav selv flere eller lav din helt egne, hvis du 
foretrækker det.
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Spørgsmål og svar  

1. Hvad betyder ordet abbed? En abbed er en leder af et kloster. Ordet 
kommer fra det hebræiske Abba for fader, 
fordi munkene kaldte deres leder for fader.

2. Hvad er det første og det 
sidste bogstav i det græske 
alfabet?

Alfa og omega. De to ord bruges ofte i be-
tydning af ”Det vigtigste”

3. Hvornår blev Ansgar født? Han blev født i 801.

4. I skolerne lærte man 
aritmetik. Hvad er det for 
noget?

Aritmetik er læren om tal og regneregler, 
dvs. hvordan man ganger eller trækker fra. 

5. Hvad brugte man en bad-
stue til? 

En badstue var et rum, der kunne varmes 
kraftigt op, så man kunne vaske sig over 
det hele, og med masser af varmt vand. 

6. Hvilken opgave har en 
biskop?

Biskopperne har ansvar for et bispedømme 
(som deres område hed i gamle dage, og 
stadig hedder det i den katolske kirke) eller 
et stift (som det hedder nu i folkekirken). 
Biskopperne står over præsterne og har 
ansvar for dem. Biskopperne vier præster-
ne og sender dem ud til deres opgaver. 

7. Efter sin mors død kom 
Ansgar på klosterskole. Hvad 
hed byen?

Byens hed Corbie.

8. Hvad betyder ”brødføde”? Det betyder at skaffe mad nok, så man ikke 
sulter eller dør.

9. Hvad er et ”dyreor-
nament”? 

Det er et smukt mønster eller tegning 
inspireret af sammenslyngede fantasidyr, 
som bl.a. blev brugt af vikingerne. 

10. Hvad er en ”fibula”? En fibula er en slags sikkerhedsnål.

11. Forklar ordet ”fuldbefa-
ren” med dine egne ord.

Det betyder, at man er dygtig og erfaren på 
et område. Man bruger det tit om søfart, 
hvor det betyder, at man har erfaring fra 
flere lange sørejser.
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12. Hvad er et ”harnisk”? Det er en bryst- eller rygbeskyttelse lavet 
af metal eller tykt læder, som beskyttede 
en kriger mod sværdhug og pile.

13. Hvad er et kloster? Et kloster er et sted med særlige regler, 
hvor folk beder, arbejder og lever sammen.

14. Hvad kaldes munkens 
rum i klosteret?

Det kaldes en klostercelle.

15. Hvilket sprog var kirke-
sprog på Ansgars tid?

Latin. Det var det sprog, man talte i Rom i 
oldtiden. Senere blev det det sprog, danne-
de mennesker talte og skrev, og i mange år 
var det også kirkens sprog. I dag bruges det 
stadig i forskellige videnskaber, fx. i læge-
videnskaben.

16. Hvem fik en medgift med 
på vejen?

Brudens forældre skulle ved brylluppet 
give hende en medgift med – det vil sige en 
pengegave, smykker eller andre kostbare 
ting eller et hus, som brudeparret fik.

17. Hvorfor kalder man Ans-
gar for en missionær?

Fordi han drog til Danmark og Sverige for 
at fortælle folk om sin tro i håb om, at de 
også ville begynde at tro på Jesus Kristus, 
hans far og Helligånden.  

18. Til hvilket nyt kloster 
blev Ansgar sendt i 822?

Ansgar blev sendt til klosteret Corvey ved 
Weserfloden.

19. Hvad hedder den slags 
vin, lavet af vand, honning 
og krydderurter, som vikin-
gerne drak?

Den slags vin kaldes for mjød.

20. Hvornår byggede man 
den første kirke i Hedeby?

Det var i 849. 

21. Hvem må bære et ”palli-
um”? 

Et pallium er et bredt og hvidt uldbånd 
med fem sorte kors. Det bliver båret rundt 
om halsen og er et værdighedstegn som 
kun paven og de øverste ærkebiskopper 
har lov at bære.
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22. Hvad er en pave og hvad 
laver han?

Paven er apostlen Peters efterfølger og 
leder af den katolske kirke. Samtidig er han 
også biskop af Rom, dvs. øverste leder af 
kirken i Rom. 

23. Hvilket rige lå syd for 
den danske grænse, hvor 
Ansgar levede i kloster?

Det var Frankerriget, hvor Karl den Store i 
800 blev kronet til kejser.

24. Hvilken dansk konge blev 
døbt i 826?

Det var den danske konge Harald Klak.

25. Hvad brugte vikingerne 
en pejleskive til?  

At pejle betyder at finde retning til et 
punkt. En pejleskive blev brugt til at finde 
vej på havet. 

26. Ansgar blev biskop af 
Hamborg, men hvad skete 
der i 845?

Hamborg og biskoppens borg blev ødelagt 
af vikinger. Ansgar flygtede og fandt ly i 
klosteret i Ramelsoh.

27. Ansgar lærte også reto-
rik. Hvad er det for noget? 

Retorik er læren om, hvordan man holder 
en tale, så folk har lyst til at høre den, og 
forstår, hvad man siger og mener. 

28. Hvad betyder ordet 
”træl”?

Det er et andet ord for slave. Det var ufrie 
mennesker, som var ejet af andre menne-
sker. 

29. Hvilken dansk konge 
besøgte Ansgar på vegne af 
kong Ludvig den Tyske?

I 850-851 besøgte Ansgar kong Horik I.

30. Hvor rejste Ansgar først 
hen? Til Danmark eller til 
Sverige?

826 rejste Ansgar for første gang til Dan-
mark, og 830-31 rejste han til Birka i 
Sverige.

31. Hvornår og hvor døde 
Ansgar?

Ansgar døde den 3. februar 865 i Bremen.

32. Hvad hed Ansgars ven, 
som skrev om hans liv?

Rimbert.

Variation med hints

For at hjælpe eleverne, som sikkert har svært ved at svare på spørgs-
målene, kan du vælge at placere små sedler med ord eller sætninger, der 
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kan hjælpe dem til at finde frem til de rigtige svar. Eleverne må tage disse 
sedler, hvis de ikke selv kan komme videre. Du kan evt. beslutte at det kun 
giver  halvt point, når man benytter sig af et hint. Forslag til hints finder du 
i arbejdsarket.

Kahoot-variant

Du kan også finde en kahoot med disse repetitionsspørgsmål! 

Se www.pastoralcentret.dk/ansgar eller gå direkte til Kahoot’en ”Har du 
styr på alle ord” på 

https://play.kahoot.it/#/k/6fb3e055-d6ce-4164-b3d7-d13e201ce427

Linket ovenfor her er til læreren. Eleverne går blot ind på www.kahoot.it

http://www.pastoralcentret.dk/ansgar
http://www.kahoot.it


• Arbejdsark

Kopiark til ”Ansgar og de vilde vikinger” © Ansgarstiftelsens Forlag - Må kopieres til undervisningsbrug

131

Spørgsmål til quiz
- Klip spørgsmålene ud.  
Skriv evt. selv flere på de blanke kort.

Grafik: © iStockPhoto/spxChrome

1. Hvad betyder ordet abbed?

2. Hvad er det første og det 
sidste bogstav i det græske 

alfabet?

3. Hvornår blev Ansgar født?

4. I skolerne lærte man aritme-
tik. Hvad er det for noget?

5. Hvad brugte man  
en badstue til? 

6. Hvilken opgave  
har en biskop?

7. Efter sin mors død kom  
Ansgar på klosterskole.  

Hvad hed byen?

8. Hvad betyder ”brødføde”?
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9. Hvad er  
et ”dyreornament”? 

10. Hvad er en ”fibula”?

11. Forklar ordet  
”fuldbefaren”  

med dine egne ord.

12. Hvad er et ”harnisk”?

13. Hvad er et kloster?

14. Hvad kaldes munkens rum i 
klosteret?

15. Hvilket sprog var kirkesprog 
på Ansgars tid?

16. Hvem fik en ”medgift” med 
på vejen?
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17. Hvorfor kalder man 
Ansgar for en missionær?

18. Til hvilket nyt kloster 
blev Ansgar sendt i 822?

19. Hvad hedder den 
slags vin, lavet af vand, 

honning og krydderurter, 
som vikingerne drak?

20. Hvornår byggede 
man den første kirke i 

Hedeby?

21. Hvem må bære et ”palli-
um”?

 

22. Hvad er en pave og hvad 
laver han?

23. Hvilket rige lå syd for den 
danske grænse, hvor Ansgar 

levede i kloster?

24. Hvilken dansk konge blev 
døbt i 826?
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25. Hvad brugte vikingerne 
en pejleskive til?  

26. Ansgar blev biskop af 
Hamborg, men hvad skete 

der i 845?

27. Ansgar lærte også reto-
rik. Hvad er det for noget? 

28. Hvad betyder ordet 
”træl”?

29. Hvilken dansk konge 
besøgte Ansgar på vegne af 

kong Ludvig den Tyske?

30. Hvor rejste Ansgar først 
hen? Til Danmark eller til 

Sverige?

31. Hvornår og hvor døde 
Ansgar?

32. Hvad hed Ansgars ven, 
som skrev om hans liv?
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Spørgsmål til quiz
Ekstrakort til spørgsmål du selv finder på.
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Abbed 

Alfa 

Omega

801 var en vigtig dag for 
en familie i Frankerriget.

Læren om tal og regne-
regler.

Man kunne varme loka-
let kraftigt op og vaske sig 
over det hele med masser 

af varmt vand. 

Han eller hun leder et 
bispedømme eller stift. 

Han eller hun vier  
præsterne og sender dem 

ud til deres opgaver. 

Corbie

At skaffe mad nok, så 
man ikke sulter eller dør.

Et smukt mønster. 

Tegning inspireret af sam-
menslyngede fantasidyr. 

Sikkerhedsnål.

Dygtig 

Erfaren 

Beskytter bryst- eller ryg

Lavet af metal eller tykt 
læder for at beskytte en kri-
ger mod sværdhug og pile.

Et sted med særlige regler. 

Her beder, arbejder  
og lever folk sammen.

Celle

Latin

Rom

Kirkens sprog

Pengegave, smykker eller 
andre kostbare ting som 

et hus

Hints til quiz
Forslag til hints, som du kan placere på  
væggen, hvis det skal gøres nemmere for  
eleverne at finde svar på quiz’ens spørgsmål.
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Fortælle folk om sin tro 

Klosteret Corvey  
ved Weserfloden

mjød

Bredt og hvidt uldbånd 
med fem sorte kors. 

Det er et værdighedstegn 
som kun paven og de 
øverste ærkebiskopper 

har lov at bære.

Apostlen Peters  
efterfølger 

Leder af den  
katolske kirke 

biskop af Rom. 

Frankerriget 

Harald Klak.

Finde vej på havet. 

Vikingetogter 

flygt

Klosteret i Ramelsoh.

hvordan man holder en 
tale, så folk har lyst til at 
høre den, og forstår, hvad 

man siger og mener. 

slave 

ufrie mennesker, som var 
ejet af andre mennesker 

Horik I.

826 

830-31 

Birka 

Sverige.

Bremen 

3. februar 865 

Rimbert 

Medbror 

ven

Hints til quiz
Forslag til hints, som du kan placere på  
væggen, hvis det skal gøres nemmere for  
eleverne at finde svar på quiz’ens spørgsmål.
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17 Skriv dit navn med runer  

Læringsmål 

 N at eleverne prøver kræfter med at skrive runer, og 

 N at de fordyber sig i vikingetidens skrifttegn og finder 
ud af deres eget navns betydning. 

Materialer

 N arbejdsark med runer 

 N arbejdsark med vikingenavne og deres betydninger,

 N papir, farver, evt. internet.

Opgaveforklaring for læreren

Det gamle germanske ord ”rûna” betyder ”hvisken”, ”råd” og ”hemmelig-
hed”. For vikingerne var runerne magiske tegn. Ansgar kom til et samfund, 
hvor kun kongerne og høvdingerne kunne læse runerne, men ikke resten af 
samfundet. 

I bibelsk tradition har navnet en særlig betydning. At kende en andens 
navn betyder også at kende den anden inderst inde.

Munke – og også paver – vælger et nyt navn, når de indtræder i et klo-
ster. Når forældre navngiver deres barn, gør de sig ofte mange tanker, eller 
de har en bestemt tradition for at videregive navne i deres familie. 

Eleverne finder betydningen af gamle vikingenavne frem og skriver 
deres eget navn med runer. 

Begynd med en brainstorming: Skriv på tavlen ”navne i vikingetiden”. 
Eleverne kan gå frem og skrive alle de navne, de kommer i tanke om, på 
tavlen. 

Drøft sammen: Hvilke vikingenavne kender du? Hvilke navne bliver 
brugt endnu? Kender du betydningen af nogle af navnene?

Bed eleverne om at finde ud af navnenes betydning (via nettet) eller Na-
tionalmuseets navneliste (se arbejdsarket). 
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Nogle af eleverne har gamle nordiske navne, andre har kristne eller helt 
andre navne. Navne har også betydning for os. Kender eleverne deres nav-
nes betydning? Hvorfor valgte deres forældre disse navne? Hvad betyder 
navnet? 

Det er en skik, at når nogen indtræder i et kloster, får vedkommende et 
nyt navn. Navnet har betydning for den, der bærer det.  

Eleverne finder ud af, hvad deres navne betyder. 

Derefter skriver de deres navn samt dets betydning med runer. Se over-
sigten over runealfabetet på side 17 i elevbogen. 

Videointroduktion

Filmen ”Jellingstenen og runerne” på 7½ minut giver en glimrende 
introduktion til, hvordan vikingerne skrev runer. Du kan eventuelt bruge 
filmen som en optakt til denne opgave. Se link på side 183.
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Skriv dit navn med runer
Skriv dit navn med runer. Du kan se rune-
alfabetet på side 17 i elevbogen. Hvis du kan 
finde ud af dit navns betydning, så skriv også 
det med runer. 
Prøv at gøre det kunstfærdigt, så det ligner en 
gammel indridsning på træ eller på sten.
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Drengenavne 

Arne: ørn 
Birger: vogter 
Bjørn: bjørn 
Bo: den bosatte 
Erik: enehersker          
Frode: vis og klog  
Gisles: pryd 
Gorm: den, der ærer gud 
Halfdan: den halvt danske 
Harald: hær og hersker 
Knud: knude 
Kåre: med krøllet hår 
Leif: efterkommer  
Njal: kæmpe 
Roar: berømmelse og spyd 
Rune: hemmelighed 
Sten: sten 
Skarde: med kløftet hage 
Sune: søn 
Svend: fri mand, som er i en andens 
tjeneste     
Troels: Tors pil 
Toke: Tor og hjelm 
Torsten: Tor og sten 
Trygve: pålidelig 
Ulf: ulv 
Ødger: rigdom og spyd  
Åge: mand der pløjer; stamfader

Vikingenavne
Her kan du se nogle af de navne, vikingerne 
brugte, og se, hvad de betød. Listen er taget fra 
Nationalmuseets hjemmeside.

Pigenavne fra vikingetiden

Astrid: smuk, elsket 
Bodil: bod og kamp 
Frida: fred 
Gertrud: spyd 
Gro: at gro/vokse 
Estrid: gud og smuk 
Hilda: kamplysten 
Gudrun: gud og rune 
Gunhild: kamp, strid 
Helga: hellig 
Inga: af guden Inge 
Liv: af liv 
Randi: skjold og helligdom 
Signe: den, der sejrer 
Sigrid: sejrende rytterske 
Revna: ravn 
Sif: hustru og brud 
Tora: af guden Tor 
Tove: due 
Thyra: hjælpsom 
Thurid: Tor og smuk 
Yrsa: vild eller hunbjørn 
Ulfhild: ulv og kamp 
Åse: gudinde
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18 Mal ligesom vikingerne  

Læringsmål 

 N at eleverne finder på deres eget livsmotto 

 N at de skriver deres livsmotto på en sten, 

 N at eleverne bliver trænet i finmotorisk arbejde, som 
fremmer koncentrationen,

 N at de blander deres farver i æggetempera ligesom 
viking erne.

Materialer 

 N Marksten (knytnævestørrelse eller større), tynde pens-
ler (størrelse nr. 3 og 4 eller større, hvis stenen er stor), 
vandopløselige farveblyanter,

 N Kopi af runealfabetet fra side 17 i elevbogen. 

 N Udskrift af dyreornamenter (se arbejdsark).

 N Find vikingemønstre frem: Lån evt. en bog om vikinge-
motiver på biblioteket eller gå på nettet for at lade dig 
inspirere eller lad eleverne selv søge. Fx. giver en go-
ogle-søgning på ”fibulaer” eller ” vikingeornamenter” 
mange brugbare hits. De mere ambitiøse kan søge på 
Nationalmuseets digitale samlinger: http://samlinger.
natmus.dk, hvor de fx. kan søge på nogle af de nøgle-
ord, de har lært (dyreornamenter, fibula, viking, Jel-
ling osv.)

 N Evt. ingredienser til fremstilling af temperamaling (se 
opskrift nedenfor), hvis du vil fremstille maling med 
eleverne.

Opgaveforklaring for læreren

Kig sammen med eleverne på billeder af den store Jellingsten, som også 
er kendt som Danmarks dåbsattest. Hvad kan de se? Hvad ved de om ste-
nen? Hvorfor bliver den kaldt ”Danmarks Dåbsattest”?

Den store Jellingsten udtrykker ligesom et motto. Drøft sammen, hvad 
et motto er? Hvad kan et motto betyde for et menneske? Lad eleverne 

http://samlinger.natmus.dk
http://samlinger.natmus.dk
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tænke over, hvordan de vil udtrykke eller vise deres livs-motto, mens de 
går ud i naturen og finder en sten hver. Mens eleverne går derude, kan de 
samtale om deres livs motto eller gå hver for sig og tænke deres egne tanker. 
Mottoet kan være et enkelt ord, en sætning eller et symbol. Men det skal 
helst være kort, for at det kan stå på stenene.

Stenene vaskes og tørres. Mens stenene tørrer, laver eleverne udkast 
til teksten med runerne på et stykke papir. Eleverne overvejer også, hvilke 
symboler de vil tegne på deres sten. 

Når stenene er tørre, tegner de deres rune-motto og motiver på stenene 
med farveblyanter eller farvekridt. Det er vigtigt at huske at male de lyse 
farver før de mørke farver, da disse ellers vil ”grumse” de lyse farver til.

Med vandopløselige farveblyanter kan man tegne meget præcist og 
bagefter opløse farven med vand og pensel. Vandfarve har derudover den 
fordel, at den kan vaskes af stenene, hvis man ikke er tilfreds med det før-
ste resultat. Du bør afprøve dine materialer af inden undervisningen for at 
være sikker på at de virker efter hensigten.

Nedenfor er opskriften på en maling, vikingerne selv brugte. Det kræver 
et par indkøb; men til gengæld er malingen meget holdbar både ude og ind. 
Du kan læse mere om malingen på Ribe Vikingecenters glimrende materiale 
”En vikingefest” på deres hjemmeside her: 

http://www.ribevikingecenter.dk/da/skoler/vikingeaktiviteter.aspx 

Direkte link: http://ribevikingecenter.dk/media/49538/En_vikingefest.pdf

Fremstil din egen maling ligesom vikingerne 

Malingen består af pigment (farvestof) og kan fås hos velassorterede 
farvehandlere.  Disse pigmenter kan eleverne også selv lave ved at knuse et 
farvestof, fx. kul, rust, okker eller mursten. 

Lettilgængelige farver i vikingetiden var hvid (kridt), sort (kul eller 
sod), gul (okker, et naturligt jernholdigt farvepigment fra jord) og rødbrun 
(brændt okker eller rust). Fra udlandet købte man også blå og grøn; men der 
findes kun få sten med disse farver. 

Farvestoffet knuses meget fint i en morter. Det skal være lige så fint som 
hvedemel, når eleven er færdig. – Det betyder, at der skal bruges knofedt og 
muskelkraft for at få et godt resultat. Værd at vide: Kridt må ikke knuses 
sammen med olie, da olien ”æder” den hvide farve.

http://www.ribevikingecenter.dk/da/skoler/vikingeaktiviteter.aspx
http://ribevikingecenter.dk/media/49538/En_vikingefest.pdf
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Bindemiddel

Ud over farvepigmentet, som er selve farvestoffet i en maling, skal en 
maling også indeholde et bindemiddel. Bindemidlet giver malingen en god 
konsistens og sikrer god vedhæftning til den overflade, man skal male på. 
Vikingerne brugte forskellige bindemidler og farver. I den følgende opskrift 
på æggetempera er bindemidlet et æg. Æggetempera kan bruges både til 
papir/pap, træ, stof og keramik. 

Fremstilling af maling

Du har brug for:

 N 1 frisk æg

 N Linolie (så tørrer det langsomt) eller linoliefernis (så 
tørrer det hurtigere)

 N Pigment (farvepulver)

 N Små skåle eller beholdere, som kan lukkes med låg.

 N Rørepind.

Sådan gøres det

 ? Rør æggehvide og blomme godt sammen i en skål. 

 ? Tilsæt ca. samme mængde linolie og ½ mængde vand, 
og rør det hele sammen. 

 ? Fordel nu ægge-olie-vand-massen i små skåle, og tilsæt 
de forskellige farvepulvere. Evt. skal der tilføjes lidt 
mere vand, hvis konsistensen er for tyk.  Konsistensen 
skal ligne maling. Hvis malingen tørrer for hurtigt ud, 
kan man altid tilsætte noget vand igen, efterhånden 
som man maler. 

Vær opmærksom på, at æggetempera skal tørre ude i solen, og det kan 
tage flere dage, før farven ikke længere smitter af. Maling, som bliver til-
overs, kan opbevares tildækket i ca. en uge i køleskabet. 

Opskriften er fra RibeVikingecenter www.ribevikingecenter.dk. 
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Mal ligesom vikingerne
Her kan du se eksempler på nogle vikinge-
mønstre fra forskellige oldtidsfund. Lad dig 
inspirere af mønstrene når du tegner dit eget 
motiv.

Øverst: Jellingbægeret fra Jelling, Vikingetid. Foto John Lee. Nationalmuseets digitale samlinger. CC-
BY-SA. 
Nederst: Den store runesten på Jelling kirkegård. Indskriften siger ”Kong Harald bød gøre disse kumler 
efter Gorm sin fader og efter Thyra sin moder - den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og 
gjorde danerne kristne.” Foto Roberto Fortuna. Nationalmuseets digitale samlinger. CC_BY_SA
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Mal ligesom vikingerne
Her kan du se eksempler på nogle vikinge-
mønstre fra forskellige oldtidsfund. Lad dig 
inspirere af mønstrene når du tegner dit eget 
motiv.

Oseberg-ornamentik. Tegning af Lars Tangedal © 2016 Universitetsmuseet i Bergen  CC BY-NC-ND 3.0
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19 Opdag en vikingeborg (skri-
veopgave) 

Læringsmål 

 N at eleven bruger og udvikler sine digitale kompetencer, 
i forbindelse med research og formidling, 

 N at eleven skriver en fantasitekst i en selvvalgt genre in-
den for fastlagte rammer,

 N kendskab til videnskabelige/arkæologiske metoder og 
eksisterende formidling om oldtidsfund, bl.a. vikinge-
borge i det danske landskab,

 N at eleven sætter sig ind i en videnskabelig metode for 
arkæologisk udforskning samt at

 N at eleven sætter sig ind i, hvordan oldtidsfund bliver 
opdaget, og hvordan vores nuværende bosættelser lig-
ger i forhold til tidligere tiders.

Materialer 

 N Internet/computer/smartphones, 

 N skriveredskaber.

Baggrund

Det sker utallige gange at oldtidsfund dukker op mere eller mindre ”ved 
et tilfælde”, når en landmand pløjer sin mark og støder på noget, eller ved 
at amatørhistorikere undrer sig over et spøjst stednavn eller over et mærke-
ligt træk i landskabet. Bag mange af disse fund gemmer der sig spændende 
historier om, hvordan nogle mennesker ”tilfældigt” eller med en god sans 
for opdagelse lidt efter lidt er kommet på sporet af noget og sidenhen har 
gjort en opdagelse, som viser sig at have stor værdi, fordi den hjælper os til 
at forstå datidens mennesker. I denne opgave skal du sætte eleverne i gang 
med at afdække en af disse interessante historier bag et fund. 

Opgaveforklaring for læreren

Eleverne skal ved simpel informationssøgning (Google, YouTube, bibli-
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otek, eller hvad de ellers selv vælger) afdække historien om et oldtidsfund. 
Derefter skal de ud fra, hvad de har fundet, lave en spændende reportage, 
kort historie eller dramatisering. 

De skal formidle enten 

 ? hvordan et bestemt oldtidsfund er blevet opdaget, og 
hvad opdagelsen betyder for vores viden om datiden 
eller

 ? digte en historie eller lave en fiktiv avisartikel, repor-
tage eller lignende om opdagelsen af et nyt fund (som 
kan være en ruin, eller nogle genstande, smykker eller 
lignende), som kan sige noget om tiden, da Ansgar kom 
til vikingernes land.

Du kan eventuelt dele eleverne op i grupper og lade dem konkurrere lidt 
med hinanden. Konkurrencen kan fx. gå ud på at berette om det mest spæn-
dende fund eller formidle det på den mest spændende måde.

De overvejelser, eleverne bør gøre sig i opgaveløsningen inkluderer:

 ? Hvor i vores landskab kan oldtidsfund være gemt? 

 ? Hvordan kan rester fra tidligere bosættelser med tiden 
blive glemt og forsvinde i landskabet?

 ? Hvor meget ved vi egentlig med sikkerhed om, hvor 
datidens bosættelser lå, og hvor kommer denne viden 
fra?

 ? Hvad skal der til for at finde frem til nye arkæologiske 
fund?

 ? Hvordan arbejder arkæologer og amatørarkæologer?

 ? Hvilke teknologier kan man inddrage i arbejdet med at 
opdage oldtidsfund?

 ? Hvilke værktøjer vil de selv have med på en felttur, hvis 
de skal ud at finde noget?

Eleven kan fx. vælge at skrive 

 ? i dagbogsform, hvor vedkommende i korte, stikordsag-
tige sætninger skriver dag for dag om, hvordan han/
hun kommer på sporet af sin opdagelse, eller

 ? som en nyhedsartikel eller en kort notits, som man vil-
le læse den i en avis eller høre den i radio eller se den 
på TV.
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Du kan selv vælge, hvor mange spor du giver dem på forhånd. Det kan 
du afpasse efter, hvor kvikke eleverne selv er, eller hvor meget viden, de 
allerede har inden for feltet. Du kan hjælpe dem på vej ved at give dem 
stikord som fx. ”Trelleborg”, ”Nonnebakken” eller ”Borgring”. Ved en sim-
pel søgning på Google vil nogle af disse søgeord fx. lede til den spændende 
historie om, hvordan Borgring ved Køge blev opdaget blandt andet ved brug 
af luftfotos, der afslørede en ringformet forhøjelse i landskabet. Eleverne 
kan også prøve at kigge i hjemmesiderne for de museer, der er nævnt bag-
erst i elevbogen.
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20 Jellingstenene og overgangen  
til kristendom

Læringsmål 

 N at eleverne hører om vikingetidens samfund og fortæl-
linger 

 N at de beskæftiger sig med Jellingstenene, og 

 N at de hører noget om kristningen af Danmark 

 N at de lærer om figurer, symboler og farver i vikingeti-
den,

 N at de ser, hvordan kristningen foregik over lang tid.

  

Materialer

 N Billeder af Harald Blåtands Jellingsten, og af Poppos 
jernbyrd (fra Tamdrup kirke) vises på storskærm, 

 N papir til at tegne en Jellingsten (se arbejdsark)

 N farver, A4-papir, saks, evt. pap.

Opgaveforklaring for læreren

Fokus i denne opgave er at se på kristendommens indførelse i Danmark 
og ikke mindst få en fornemmelse for, hvordan den gamle Asatro fulgte 
med  et langt stykke ad vejen i overgangstiden fra den gamle religion til den 
nye. Opgaven er delt op i tre dele.

1. Se på Jellingstenen

Jellingstenene er fra 900-tallet og er rejst af Harald Blåtand til minde 
om hans forældre Gorm den Gamle og Thyra. Den største af stenene er de-
koreret med et fabeldyr på den ene side og med Kristus på den anden side. 

Denne sten kaldes for Danmarks dåbsattest, fordi det er første gang, det 
gennem skriftlige kilder bliver fortalt, at Danmark er et kongerige og en 
selvstændig nation, og at Harald Blåtand gjorde danerne kristne. 
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På stenen står der:

Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og Thyra 
sin moder,
den Harald som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde daner-
ne kristne.

Kig på et billede af den store Jellingsten (se arbejdsark eller bogens 
hjemmeside). Tag en indledende snak med eleverne om denne Jellingstens 
dekorationer og vikingetidens fremstilling af Kristus. 

 ? Hvordan fremstår han på denne Jellingsten? 

 ? Er det en lidende Kristus? 

 ? Ser han svag ud? 

 ? Er han ked af det? 

 ? Ser han død eller levende ud? 

Man ser ofte Kristus fremstillet som lidende, udpint og næsten halv-
død på korset. Kristus på den store Jellingsten hænger ikke med hovedet, 
men stirrer direkte på os. Er der et kors på stenen? Kristus er omgivet af en 
masse slyngninger der ligner grene.
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Jellingstenen

Jellingstenen. Foto: Adobe Stock
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2. Poppos jernbyrd

Det tog lang tid, før vikingerne tog imod den kristne tro. Men alt be-
gyndte meget før Jellingstenene blev rejst. Lad os se på et billede som viser 
nogle af de første spor af kristendommen i Danmark. 

Vis gerne billederne fra Tamdrup kirke på Powerpoint eller Smartboard, 
mens du fortæller. 

Du kan hjælpe eleverne til at opdage hvad der er på billederne ved at 
stille spørgsmål som:

 ? Hvad kan du se på billedet?

 ? Hvad forestiller det?

 ? Hvem er med på billedet?

 ? Hvad udtrykker folk?

 ? Hvad laver de der?

 ? Hvor er de?

 ? Hvilke følelser formidler billedet?

Faktisk tog det noget tid, før de omrejsende munke, præster og biskopper 
kunne overbevise vikingerne om den kristne tro. Vikingerne holdt stadig 
fast i deres gamle religion, hvor man troede på flere guder. Det var derfor 
svært for dem at forholde sig til, at der kun skulle være én Gud. 

Harald Blåtand var ifølge de skriftlige kilder den første konge, der lod sig 
overbevise om, at man skulle indføre kristendommen som den eneste sande 
religion i Danmark. Det er det, historien om Poppos jernbyrd handler om.

Poppo var en omrejsende munk, der forsøgte, at overbevise vikingerne 
om, at de skulle skifte tro. Det hændte, at han ved et stort gilde, hvor også 
kong Harald Blåtand var til stede, talte til vikingerne om denne tro. Harald 
Blåtand var meget nysgerrig og ville gerne vide mere om kristendommen. 
Han satte nu Poppo på en prøve og spurgte, om han var villig til at bevise 
denne tro, hvortil Poppo straks svarede ja. Prøven gik ud på, at han skulle 
bære et stykke glødende jern i sine hænder uden at brænde sig. Kongen be-
stemte, hvornår han måtte slippe jernet. Poppo tog nu jernet i sine hænder 
og holdt det, indtil kongen sagde stop. Derefter viste han sine hænder til 
kongen, og da denne så, at Poppo var uskadt, troede han på ham. Harald 
Blåtand bestemte nu, at kristendommen herefter skulle være den eneste re-
ligion i Danmark, og at vikingerne skulle forkaste deres egen tro og skikke.
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Poppos jernbyrd

Plader fra relikvieskrin (eller et retabel), Tamdrup Kirke Nationalmuseet, Danmark CC-BY_SA.

Scenerne på pladerne viser Poppo, der bærer det glødende jernbyrd og bagefter viser Kong Harald den 
uskadte hånd. I den sidste scene døbes Kong Harald.
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3. Historien om Lokes straf

Loke bliver straffet som følge af Balders død. Det fortælles i de nordiske 
myter, at Loke bliver lænket til en sten inde i et bjerg med en møllesten 
om halsen, maven og knæene. Over Lokes hoved hænger en stor slange, 
der drypper gift ned i hovedet på Loke. Det gør ondt på Loke, hver gang 
en dråbe af slangens gift rammer hans hoved. Derfor må hans kone Sigyn 
holde en skål over Lokes hoved for at opsamle giften. Af og til er hun nødt 
til at tømme skålen for gift, og da skælver Loke igen af smerte. 

Spørgsmål til fortolkning af den store Jellingsten og Lokes straf

Tag en snak med eleverne om overgangen fra asatro til kristendom. Dine 
spørgsmål kunne være:

 N Er der noget ved historien om Loke og Jesus på Jel-
lingstenen, der minder om hinanden?

 N Hvorfor tror I, at jeg fortalte historien om Loke? 

 N I Jellingstenen er Jesus snørklet ind i noget, der ligner 
grene eller planter, der snor sig om hans krop. Hvad 
kunne det ellers forestille? 

 N Hvorfor tror I, at vikingerne blandede de to historier 
sammen? (Det var måske ikke helt nemt at skifte fra 
den ene religion til den anden lige med det samme.)
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Lokes straf

Louis Huard (1813-1874), Lokes straf. Public Domain via Wikimedia Commons.
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Forslag til klasseopgaver

Farvelæg den store Jellingsten (se arbejdsark). Forklar eleverne, at vikin-
gerne brugte farver, som de selv kunne fremstille af fx. kul, kridt eller jord 
til at male deres skibe, farve deres sejl, skjolde og tøj med. De farver, som 
man kender til, er okker, rød, sort, hvid, brun og måske også blå, som var en 
kostbar farve. Du kan eksempelvis vise eleverne billeder af vikingeskibene 
fra Bayeuxtapetet (se billede nedenfor, find selv flere eksempler på nettet). 
Når I farvelægger jeres Jellingsten vil det være en god ide at holde sig til 
de samme farver, som man brugte i vikingetiden. Det gør det mere kon-
kret for eleverne at forholde sig til og mere realistisk. Gennemgå farverne 
for eleverne, og fortæl dem, hvordan de forskellige farver blev fremstillet. 
Nogle farver var mere kostbare end andre, fordi de ikke kunne fremstilles i 
Norden.

Gennemgå de forskellige dekorationer på den store Jellingsten med ele-
verne, så de bedre kan skelne dem fra hinanden, når de skal i gang med at 
farvelægge den. Det kan fx. være Kristus, slangen eller grenene, der holder 
ham fast. Runerne kan også farvelægges. 

Når eleverne er færdige med den bundne opgave, har de lært at forhol-
de sig til de konkrete farver fra vikingetiden og kan som en ekstraopgave 
farvelægge deres ”Jellingsten” med mere nutidige farver som pink, turkis, 
eller lilla for at se forskellen. Lad eleverne fremlægge deres farvelægninger 
for resten af klassen individuelt, måske ved at hænge de to tegninger op på 
tavlen med ”elefantsnot” ved siden af hinanden. 

Du eller resten af klassen kan hjælpe eleverne lidt i gang med beskrivel-
sen med nogle spørgsmål til valg af farvelægningen. Hvorfor er slangen blå? 
0sv.

Variation

Lad eleverne lave deres egen Jellingsten. Brug arbejdsark med omrids 
af runesten eller lad eleverne tegne omridset selv. Her skal du bare forklare 
dem, at stenen skal fylde næsten hele A4-papiret, så det ikke ender med, at 
stenen bliver for lille og dermed svær at dekorere. Omvendt skal stenen hel-
ler ikke være så stor, at man ikke kan se omridset. Formen på runestenen 
er også vigtig.

I arbejdsarkene er der eksempler på runesten. Men eleverne kan selv 
finde mange flere ved at søge på Nationalmuseets online samlinger. Se  

http://samlinger.natmus.dk/search?q=runesten

Husk, at der også skal være plads til elevens navn i runer på stenen (se 
evt. opgave ”17 Skriv dit navn med runer” på side 145). 

http://samlinger.natmus.dk/search?q=runesten
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Klip til sidst billedet ud og lim den på et stykke pap i A4-format. Her kan 
man vælge at bruge den samme farve, fx. sort eller blå som baggrund. 

Hæng elevernes værker sammen til en frise på væggen i klasseværelset 
eller uden for klassen som en lille udstilling. Du kan i øvrigt, når alle bille-
derne er hængt op, bruge lidt tid på, at snakke med eleverne om hver deres 
runesten. Hvilke overvejelser gjorde de, da de bestemte sig til at tegne deres 
egen runesten? Hvad skulle der med på deres runesten? Hvilke farver har 
de brugt? Hvilke farver har de ikke brugt?

Eleverne kan få tegningen med hjem, når der skal gøres plads til en ny 
”udstilling”, eller når skoleåret er forbi.

Detalje med vikingeskibe fra Bayeuxtapetet fra det 11. århundrede. 
Wikimedia Commons.
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Jellingstenen
Farvelæg den store Jellingsten.

Se nøje på stenen, og planlæg i dit hoved, hvilke af de seks farver: okker, rød, blå, hvid, sort og 
brun, du vil farvelægge de forskellige dele med. Skal slangen/grenene være okkerfarvet eller blå? 
Eller måske en helt anden af de seks farver, du kan vælge imellem? Hvilken farve har Kristus’ 
øjne, ben eller hænder? Husk også at farvelægge runerne, så man bedre kan se dem. Baggrunden 
skal også males. Her skal du igen vælge mellem de seks vikingefarver.
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Jellingstenen
Ekstraopgave.

Farvelæg Jellingstenen med ”nutidige farver”. Du kan her vælge at farve din Jellingsten, som om 
den var lavet i dag med de farver, vi ofte bruger i vores hverdag. Det kan være pink, lilla, turkis 
eller de farver, der er på mode nu i tøj eller møbler og indretning. Find selv på dit farveskema.
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Tegn din egen runesten
Ark 1. Eksempler på runesten.

Her en nogle eksempler på runesten. Find selv flere på Nationalmuseets online samlinger. 
Se  http://samlinger.natmus.dk/search?q=runesten

På Nationalmuseets hjemmeside kan du også se, hvad runerne betyder.

Billederne er alle fra Nationalmuseets Online samlinger http://samlinger.natmus.dk/. CC-BY-SA

Bodilsker runesten. Foto Roberto Fortuna. Hune-runesten. Foto Erik Moltke. Glenstrup Kirke. Foto Erik Moltke. Ådum-runesten. Foto Erik Moltke.

Karlevi-runesten. Foto Erik Moltke. Hunnestad-runesten. Foto Erik Moltke.

Skifersten med runer fra Kingittorsuaq, Upernavik. Foto Lennart Larsen. Skjern-runesten. Foto Erik Moltke.

Høje Tåstrup-runesten. Foto Erik Moltke.

http://samlinger.natmus.dk/search?q=runesten
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Tegn din egen runesten
Ark 2

Se nøje på de forskellige runesten på ark 1 og prøv, om du ved hjælp af runestensmønstrene kan 
lave dit eget mønster inde i omridset af stenen her på ark 2. Dit navn skal skrives med runer inde 
i mønsteret, så husk at gøre plads til det. Klip til sidst runestenen ud og lim den på et stykke pap, 
som du får af din lærer.
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21 Kirkebygningen på Ansgars 
tid 

Læringsmål 

 N at eleverne får en fornemmelse for, hvordan en middel-
alderkirke så ud på Ansgars tid.

Materialer 

 N Sakse, papir, lim, farvet karton

 N farveblyanter, tuscher eller naturfarver

Denne lektion er inddelt i tre afsnit: Indretning af kirkerummet, af dø-
befonten som en af kirkerummets vigtige dele og til sidst om relikvier, hvor 
der kan fortælles et gammelt sagn om trolde og helgener. Lektionen kan 
desuden fint kombineres med en tur til en lokal kirke.

Baggrund

De første kirker på Ansgars tid, hvor vi i Norden endnu var vikinger, og 
lidt længere frem i tid i middelalderen, så helt anderledes ud end i dag. Når 
man gik ind i en kirke, var det første, man mødte, en døbefont. Den stod tæt 
ved indgangsdøren eller i midten af kirkerummet på en forhøjning. I dag 
står den oppe tæt ved alteret; men på Ansgars tid skulle barnet døbes, før 
man måtte tage det med i kirken. Man blev nemlig betragtet som hedning, 
hvis man ikke var døbt, og hedninger måtte ikke komme i kirken. 

Også dåben var meget anderledes end i dag. Når et barn blev døbt, fyldte 
man hele døbefonten med vand og dyppede barnet helt ned i vandet. Der 
var ofte koldt og klamt inde i kirkerne, der af gode grunde ikke var opvar-
mede som i dag. Derfor blev børnene tit syge og forkølede efter sådan en 
omgang, og man valgte derfor senere at droppe hele neddykningen i døbe-
fonten. Derfor kommer præsten i dag kun lidt vand på barnets hoved ved 
døbefonten. 

Døbefonten var ofte lavet af granit med udhuggede mønstre eller for-
skellige dyr eller mennesker. De var malet i stærke farver, i blåt, rødt, gult 
eller sort, ligesom runestenene.
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1. Indretning af kirkerummet i middelalderen

Brug arbejdsarket med indretning af kirkerummet i middelalderen. Far-
velæg tegningen. Skriv de forskellige navne på tingene i kirkerummet, fx. 
døbefont, alter, kalkmaleri osv. Kan gøres alene eller sammen med en mak-
ker. Ordene kan eventuelt skrives på tavlen først. Så kan eleverne selv finde 
ud af, hvor de skal skrive de rigtige ord på kopiarket.

Tag eventuelt på tur med din klasse til en lokal kirke. Lad dem arbejde 
med arbejdsarkene under turen eller når I kommer hjem igen. Tal med dem 
om ligheder og forskelle mellem den kirke, de har besøgt og middelalderens 
typiske kirkerum. Er rummet indrettet på samme måde? Kan de finde en 
døbefont og er den placeret som de var i middelalderen? Hvornår blev den 
kirke bygget, som I besøger? 

Bonusaktivitet: Byg din egen stenkirke 

De første kirker i Danmark blev bygget i træ. Efter Ansgars tid, omkring 
1000-1200 tallet, begyndte man at bygge stenkirker. De fleste af disse 
landsbykirker fra dengang er stadigvæk i brug. 

Vil du supplere undervisningen med en kreativ klippe-klistre aktivitet, 
der kan give en større forståelse for midelalderkirkens udformning, kan der 
henvises til en aktivitet fra http://theofilus.dk/, som er en side, der vedlige-
holdes af sognepræst Hanne Bohr. Print pdf-filen ud og lad børnene bygge 
deres egen stenkirke i papir.

http://theofilus.dk/pdf/klip_en_stenkirke.pdf 

døbefont

skib kor

alter

norddør

vindue sidealter

sidealterniche

Grundplan for en typisk dansk kirke fra 1100-tallet.

http://theofilus.dk/pdf/klip_en_stenkirke.pdf
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2. Lav din egen døbefont 

Brug de to arbejdsark med døbefonte til at lade eleverne prøve at farve-
lægge nogle forskellige døbefonte og til sidst udsmykke deres egen.

Kopiark med døbefonte fra middelalderen:  Her skal eleverne farvelægge 
døbefontene. De bør bruge de rigtige farver, som man kendte i den tidlige 
middelalder (okker, rød, sort, hvid, brun og mere sjældent blå). 

Kopiark med omrids af døbefont: Eleven skal selv udsmykke døbefonten 
med mønstre, dyr eller mennesker og farvelægge dem. Klip døbefonten ud 
og lim den på et stykke pap i A4-format. 

Lav en udstilling af elevernes arbejde i klassens opslagstavler eller i et 
gangareal.

3. Lidt om relikvier 

I gamle dage (og endnu i dag i mange kirker, f.x. i katolske og ortodokse 
kirker) var det skik at der altid var et relikvie i en kirke, typisk indstøbt i 
kirkens mur eller i gulvet under alteret. 

Et relikvie (fra det latinske ord reliquiae som betyder rester eller efterla-
denskaber) er en rest fra en hellig person. Det er typisk en stump af perso-
nens krop,  fx. en lok hår, en tand eller en knogle. Men det kan også være 
lidt tøj, eller en genstand, der har tilhørt den afdøde og derfor har affekti-
onsværdi. Helgenrelikvier kan opbevares i et relikviegemme eller en såkaldt 
helgengrav, som findes under konsekrerede altre. Et relikvie var derfor i 
middelalderen en meget vigtig del af kirken.

Som afrunding på gennemgangen af middelalderens kirkerum kan du 
fortælle den følgende historie om trolden i Roskilde Fjord, der illustrerer 
hvor vigtigt det var for kirkebyggerne at have et relikvie gennem legenden 
om hvordan Roskilde Domkirke fik sit relikvie og værnehelgen.

Da man havde bygget Roskilde Domkirke, skulle man til at 
finde en værnehelgen til at beskytte kirken og derfor også et 
relikvie fra denne helgen. 

Derfor sendte man to præster af sted til Rom for at spørge 
paven til råds og bede om hjælp til at finde det rette relikvie. 

Den første nat i Rom havde en af præsterne en drøm, hvori 
den hellige Lucius talte til ham og bad ham om at vælge ham 
som værnehelgen. Lucius var en af de første kristne, der måtte 
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dø for sin tro og derfor var blevet helgenkåret. Lucius betyder 
lys på latin. 

De to præster fik besked på at gå ned i katakomberne under 
Peterskirken for at finde et passende relikvie til deres kirke, og 
da de nu gik rundt i mørket dernede, så de pludselig et lysende 
kranie mellem alle de andre knogler. Det så de som et tegn fra 
Sankt Lucius og tog straks kraniet med hjem til Roskilde. 

Der var bare det problem, at en trold holdt til i fjorden, og 
hver gang, et skib skulle sejle ind til Roskilde, kom trolden op 
af vandet og krævede et menneskeoffer fra det skib, der ville 
passere. 

Nu kom præsterne i tanke om det lysende kranie, de havde 
medbragt fra Rom, og holdt det frem mod trolden. 

Da trolden så kraniet, blev den med et stort hyl forvandlet 
til en kæmpesten. Denne sten kan endnu i dag kan ses i Ros-
kilde Fjord.

Tegneopgave

Lad børnene tegne en scene fra legenden om trolden i Roskilde Fjord. 
Brug eventuelt arbejdsarket.

 ? Tegn det øjeblik, hvor trolden bliver forvandlet til en 
sten. 

Spørgsmål, du kan stille i forlængelse af historien:

 ? Hvad fik trolden til at forsvinde? 

 ? Hvad er en trold? 

 ? Hvordan ser en trold ud? Hvor store er trolde?

 ? Hvor bor der trolde? 

 ? Er trolde onde eller gode? 

 ? Kender I andre troldehistorier? 
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Vis eventuelt børnene nogle af John Bauers (svensk maler og illustrator, 
død 1918) fantastiske troldebilleder og illustrationer af nordisk folklore.

Prinsessen og troldene. John Bauer (1882-1918). Akvarel, malet i 1913. 
Public Domain via Wikimedia Commons og Google Art Project.

På Google Arts & Culture kan du zoome helt tæt på dette billede og se 
alle detaljer. Rigtig godt at vise på Active Board eller lignende. Se det på 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m04wjzx

Læs mere 

Mere baggrundsviden om middelalderens kirker:

http://www.skivedna.dk/media/11981/fagtekst-den-middelalderli-
ge-kirke.pdf

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m04wjzx
http://www.skivedna.dk/media/11981/fagtekst-den-middelalderlige-kirke.pdf
http://www.skivedna.dk/media/11981/fagtekst-den-middelalderlige-kirke.pdf
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Middelalderkirken
Sådan så kirkerummet typisk ud i middelalderen.  

Grundplan over den typiske kirke. 
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Middelalderkirken

Billederne er alle fra Nationalmuseets online samlinger http://samlinger.natmus.dk/. CC-BY-SA. Find 
selv flere på Nationalmuseets online samlinger. Se  http://samlinger.natmus.dk/search?q=døbefont 

Åsum Kirke. Tegn Arnold Mikkelsen.

Næsbyhoved Broby Kirke. Foto Arnold Mikkelsen.

Bogense Kirke. Foto Arnold Mikkelsen.

Fra Mariager-egnen. Foto Lennart Larsen.

Hove Kirke. Tegn. J.B. Løffler.

Næsbyhoved Broby Kirke. F: Arnold Mikkelsen.

Langskov kirke. Tegn. I.A. Winstrup

Mejrup Kirke.

Sindbjerg kirke. Tegn. J. Magnus Petersen.

Trinitat. Kirke, Fredericia. Foto Arnold Mikkelsen.

Åsum Kirke. Tegn. R. Mejborg

Thyborøn Kirke. Foto Arnold Mikkelsen.

Dekorer en døbefont. Farvelæg døbefontene. 
Brug de rigtige farver, som man kendte i den tidlige 
middelalder (okker, rød, sort, hvid, brun og mere sjældent 
blå). 

http://samlinger.natmus.dk/search?q=runesten
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Middelalderkirken
Udsmyk døbefonten med mønstre, dyr eller 
mennesker og farvelæg dem. 
Klip døbefonten ud og lim den på et stykke pap 
i A4-format.
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Trolden i Roskilde Fjord
Tegn det øjeblik, hvor trolden bliver forvandlet 
til en sten.
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22 A-Å Repetition

Læringsmål

 N at genopfriske og visualisere alt det, eleverne har arbej-
det med om vikingerne, Ansgar, klosterlivet og krist-
ning af Danmark; 

Materialer

 N Forbered sedler A.-Å repetition. De kan downloades 
fra www.cooperativelearning.dk.  
Direkte link: http://cooperativelearning.dk/wp-con-
tent/uploads/2014/06/10-teknikker-til-mere-syn-
lig-l%C3%A6ring.pdf

 N Skriveredskaber

Opgaveforklaring til læreren

Dan mindre hold på ca. 4 elever. Alle får udleveret et A-Å ark. 

Den første i gruppen begynder og siger et ord, en sætning eller en frase 
om det, de har lært. Alle i gruppen skriver det ned ud for det bogstav, det 
starter med.  Derefter er den næste på tur. Vedkommende vælger et andet 
bogstav som startbogstav til sit ord, sin frase eller sætning. 

Hvis du vil gøre det lidt mere krævende, så bed eleverne om at tage bog-
staverne i alfabetisk rækkefølge. 

Ideen er fundet på www.CooperativeLearning.dk

http://cooperativelearning.dk/wp-content/uploads/2014/06/10-teknikker-til-mere-synlig-l%C3%A6ring.pdf
http://cooperativelearning.dk/wp-content/uploads/2014/06/10-teknikker-til-mere-synlig-l%C3%A6ring.pdf
http://cooperativelearning.dk/wp-content/uploads/2014/06/10-teknikker-til-mere-synlig-l%C3%A6ring.pdf
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23 Vikinger på Youtube

Der findes mange glimrende videoer om vikinger, der er lavet til under-
visningsbrug. Vi har samlet de bedste, vi kunne finde her. 

Følg linkene til de enkelte videoer herunder eller gå ind på vores Youtube 
playliste ”Ansgar og de vilde vikinger”, hvor vi har samlet alle disse videoer.

Youtube playliste ”Ansgar og de vilde vikinger”: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTmKOdA8G9sBBpM7FX-
bilO3ntB5cKMA

DR Historie
Vikingerne - kort fortalt - 11:24   

En glimrende og pædagogisk fortalt rundsvisning i et virkelighedstro 
vikingelansdbyscenarium med flotte rekvisitter og dygtige skuespillere.

Se den på https://www.youtube.com/watch?v=b8sP7k0QWxM

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTmKOdA8G9sBBpM7FXbilO3ntB5cKMA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTmKOdA8G9sBBpM7FXbilO3ntB5cKMA
https://www.youtube.com/watch?v=b8sP7k0QWxM
https://www.youtube.com/watch?v=b8sP7k0QWxM
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Ribe VikingeCenter
Livet i Ripa - 5 video’er á 8-9 min. varighed 

Ribe VikingeCenter’s flotte drama serie om livet i landsbyen Ripa, der 
senerehen blev til det, vi kalder Ribe, udspiller sig omkring årene 750-860. 
RIPA serien er på dansk med engelske undertekster.

RIPA-serien består pt. af 5 afsnit:

 ? Prolog - Drømmen om en havn: https://www.youtube.
com/watch?v=qpxenX9CxKU

 ? Episode 1 - Holmgang: https://www.youtube.com/
watch?v=EEvF49xHbr4

 ? Episode 2 - Blod og træ: https://www.youtube.com/
watch?v=M_kcYITztEg

 ? Episode 3 - Den enes død: https://www.youtube.com/
watch?v=w9Cc5WeUdb8

 ? Episode 4 - Den nye bygmester: https://www.youtube.
com/watch?v=7b2DBHt_vvk

Hold øje med fortsættelsen på http://www.ribevikingecenter.dk/da/
video/ripa-dramaserie.aspx

Udover selve serien findes der 4 videoer, der viser ”behind the scenes” 

https://www.youtube.com/watch?v=qpxenX9CxKU
https://www.youtube.com/watch?v=qpxenX9CxKU
https://www.youtube.com/watch?v=EEvF49xHbr4
https://www.youtube.com/watch?v=EEvF49xHbr4
https://www.youtube.com/watch?v=M_kcYITztEg
https://www.youtube.com/watch?v=M_kcYITztEg
https://www.youtube.com/watch?v=w9Cc5WeUdb8
https://www.youtube.com/watch?v=w9Cc5WeUdb8
https://www.youtube.com/watch?v=7b2DBHt_vvk
https://www.youtube.com/watch?v=7b2DBHt_vvk
http://www.ribevikingecenter.dk/da/video/ripa-dramaserie.aspx
http://www.ribevikingecenter.dk/da/video/ripa-dramaserie.aspx
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Nationalmuseet
Vikingetiden - vikingerne og deres verden - 3:06  



Videoerne fra Nationalmuseet kan være en glimrende kort introduktion 
forud for et besøg på Nationalmuseet eller et andet museum. 

I den første film fortæller museumsinspektør Flemming Kaul levende 
om vikingernes verden og vikingetiden samtidig med at der vises video og 
billeder  af genstande, som kan ses  på Nationalmuseet.

Se den på https://www.youtube.com/watch?v=0jva6gFYeUc

Mysteriet om vikingernes Jelling - 11:56 

Nationalmuseets video om Jelling tager os på en tur fra Nationalmuseet 

og giver ekstra information om fx. madlavning, byggeteknik og kamptek-
nikker. Disse videoer kan findes på http://www.ribevikingecenter.dk/da/
video/ripa-dokumentar.aspx.

Tilhørende undervisningsmateriale til Livet i Ripa kan findes på:

http://www.ribevikingecenter.dk/da/skoler/ripa-filmserien.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=0jva6gFYeUc
https://www.youtube.com/watch?v=0jva6gFYeUc
http://www.ribevikingecenter.dk/da/video/ripa-dokumentar.aspx
http://www.ribevikingecenter.dk/da/video/ripa-dokumentar.aspx
http://www.ribevikingecenter.dk/da/skoler/ripa-filmserien.aspx
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i København til Jelling i Midtjylland på en slags arkæologisk skattejagt. Fil-
men er spændende og lærerig, men lyden er desværre af lidt dårlig kvalitet 
i nogle korte dele af filmen.

Se den på https://www.youtube.com/watch?v=_A6wD8woKvQ

Jellingstenen og runerne - 7:30  

Det tog tre måneder at riste runerne i den store Jellingsten. Derfor skul-
le vikingerne tænke sig godt om, inden de gik i gang med at ”skrive” på sten. 
Men hvad skrev man så om, og hvad ville du skrive?

Videoen kan evt. bruges som introduktion til opgaven ”17 Skriv dit 
navn med runer” på side 145. Se filmen på https://www.youtube.com/
watch?v=AtClusyucwY&list=PLKSTmKOdA8G9sBBpM7FXbilO3ntB5cK-
MA&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=_A6wD8woKvQ
https://www.youtube.com/watch?v=AtClusyucwY&list=PLKSTmKOdA8G9sBBpM7FXbilO3ntB5cKMA&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=AtClusyucwY&list=PLKSTmKOdA8G9sBBpM7FXbilO3ntB5cKMA&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=AtClusyucwY&list=PLKSTmKOdA8G9sBBpM7FXbilO3ntB5cKMA&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=_A6wD8woKvQ
https://www.youtube.com/watch?v=AtClusyucwY&list=PLKSTmKOdA8G9sBBpM7FXbilO3ntB5cKMA&index=9
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3D-animation af vikingetidens kongsgård ved Tissø - 7:25  



Flot 3D-animation udarbejdet af Formidlingscenter Fugledegård/Natur-
park Åmosen ved Tissø i samarbejde med Nationalmuseet.

Filmen viser vikingetidens kongsgård omkring år 900 ved Tissø. Filmen 
giver et godt indblik i datidens beboelser og transportveje.

Se den på: https://www.youtube.com/watch?v=S4o0ZRgDFuc

https://www.youtube.com/watch?v=S4o0ZRgDFuc
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DR K
Monumenterne i Jelling - 27:07   

Vores Verdensarv - DR K, 17 Dec. 2012

Jelling-monumenterne er et af de 3 Verdenskulturarvssteder i Danmark. 
Men hvorfor er to bunker jord og to gamle runesten umistelige for menne-
skeheden? Dokumentar om Harald Blåtand, Jellingstenene og Gorm den 
Gamles gravhøj i Jelling. 

Dokumentarfilmen er interessant og fyldt med information, men hen-
vender sig ikke til de helt små klasser.

Se den på https://www.youtube.com/watch?v=S3pNFJIdk2I

https://www.youtube.com/watch?v=S3pNFJIdk2I
https://www.youtube.com/watch?v=S3pNFJIdk2I
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24 Links til endnu flere ressourcer

Ribe VikingeCenter 
Vikingefest

Ribe VikingeCenter har lavet et fremragende idémateriale med titlen En 
vikingefest. Der finder du aktiviteter og ideer omkring vikingernes liv. De 
kan danne baggrund for en projektdag eller -uge med vikingeopskrifter og 
forskellige aktiviteter såsom:

 ? Kærn jeres eget smør
 ? Bag et fladbrød
 ? Lav en pilefløjte
 ? Skriv runer på rytmestave
 ? Lav et vikingeskjold eller et sværd
 ? Lav et vikingearmbånd eller en perlekæde
 ? Ideer til spisetid med vikingebuffet
 ? Ideer til vikingelege: træning til vikingehæren, præcisi-

onskast, spydkast, Balders Bål, holmgang osv. 

Alt dette fine materiale kan bruges til at blive fortrolig med den verden, 
Ansgar rejste til. Find det på www.ribevikingecenter.dk. 

Direkte link: 

http://ribevikingecenter.dk/media/49538/En_vikingefest.pdf

Undervisningsmateriale til Ripa-videoserien

Har du valgt at se dokudrama-serien med dine elever (se ”23 Vikinger 
på Youtube” på side 180), så kan du med fordel gøre brug af det tilhørende 
undervisningsmateriale på denne side:

http://www.ribevikingecenter.dk/da/skoler/ripa-filmserien.aspx

http://www.ribevikingecenter.dk
http://ribevikingecenter.dk/media/49538/En_vikingefest.pdf
http://www.ribevikingecenter.dk/da/skoler/ripa-filmserien.aspx
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Vikingetiden på Nationalmuseets hjemmeside
Tekst, billeder og film formidlet af Nationalmuseet. 

Se http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/
vikingetiden-800-1050/

Jellingstenen
www.jellingstenen.dk er en rigtig flot side med undervisningsforløb spe-

cielt om Jellingstenen med film og forskellige opgaver.

Der hører en meget fin lærervejledning til, som knytter an til fællesmå-
lene for historie i 3.-4. klasse. Materialet er tilrettelagt, så det tilgodeser 
forskellige læringsstile hos eleverne.

http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/
http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/
http://www.jellingstenen.dk/
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25 Kahoot’er om Ansgar og de 
vilde vikinger: 

Herunder er lærerlink til at starte de Kahoot-quizzer, der er udarbejdet 
til Ansgar og de vilde vikinger. Eleverne går blot ind på www.kahoot.it

Se www.pastoralcentret.dk/ansgar eller gå direkte til Kahoot’en: 

”Ansgar og de vilde vikinger”  

https://play.kahoot.it/#/k/bdc02ce5-b50a-49f6-8ea5-6694bf6cd4cc 

”Har du styr på alle ord”  

https://play.kahoot.it/#/k/6fb3e055-d6ce-4164-b3d7-d13e201ce427

Sådan gør du 

På https://getkahoot.com/ kan du oprette dig som bruger. 

Når du som lærer er bruger, kan du søge efter offentlige Kahoot’er, som 
er lige til at tage og bruge. Husk dog at være kritisk, for offentlige Kahooter 
kan laves af hvem som helst og der er ikke garanti for at de ikke er fyldt med 
fejl.

http://www.kahoot.it
http://www.pastoralcentret.dk/ansgar
https://getkahoot.com/





