
RIBE BY ÅR 825 

 
Vi er kommet rejsende langvejs fra, og alle er trætte. Længe har vi 
kunnet høre højrøstet sang og latter, og da vi nærmer os bygrænsen, 
mærker vi også en fristende duft af mad. Duften kommer fra en lang, 
lerklinet bygning, der ligger lige inden for byhegnet. Vi… 
Skriv selv videre …  

du kan skrive nogle korte stikord her - og så fortsætte 
historien hjemme eller på skolen. 

 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 

 
i RIBE BY ÅR 825 har Ribe VikingeCenter rekonstrueret nogle af de 
huse og gadeforløb fra vikingetiden, som man har udgravet i Ribe. 
Vikingebyen var større, end man kan se på RVC; men hustyper og 
gadeforløb var de samme. 
 
I dag ligger der moderne huse ovenpå resterne af vikingebyen , og 
derfor kan arkæologerne kun udgrave små områder ad gangen. Men 
hver gang der graves ud til kældre, rørlægning eller andet, så dukker 
der nye fund op.  
Tilsammen danner disse fund en mængde ”brikker” i et stort 
”puslespil”, som efterhånden viser os et bedre og bedre billede af 
vikingetidens Ribe. Mange genstande og megen viden er dog gået 
tabt for evigt, og hvor der er ”huller i puslespillet” må både 
arkæologer og skoleelever gætte sig frem! 
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JERNALDERBONDEN 
Før vikingetiden – i jernalderen og endnu tidligere – sørgede hver 
familie selv for alt til livets opretholdelse: Man byggede selv sin 
bolig, fremstillede tøj, redskaber og husgeråd og skaffede sig føden 
ved en blanding af landbrug, jagt og fiskeri.  
De fleste mennesker spiste grød af korn og andre planter, som man 
dyrkede eller kunne finde i naturen. Nogle familier fik hver dag fisk 
til deres måltider – og andre kunne tillade sig at spise både kød og 
brød. Det kom meget an på, hvor i landet man boede, og hvor 
velhavende familien var. 
 
Den kloge vil altid sikre sig forskellige muligheder for at overleve, så 
selv om man boede ved havet og kunne samle muslinger og spise 
masser af fisk, så havde man sikkert også et stykke jord, hvor man 
dyrkede korn og grøntsager. Man byttede varer med hinanden, når 
man havde mulighed for det; men stort set kunne hver familie klare 
sig selv. 
 
De rigeste kunne holde store fester og dele gaver ud. Måske kød eller 
korn, måske fine sølv- og guldringe eller drikkeglas ... og sådan fik 
de mange venner, som gerne ville hjælpe til, når der f.eks. skulle sås 
eller høstes – og på den måde blev de rige endnu rigere.  
Kunne man ikke selv skaffe sig føden og klæderne og var bange for, 
at man skulle dø af sult og kulde; ja, så kunne man måske få lov til at 
bo og spise hos en rig storbonde til gengæld for, at man arbejdede for 
ham. Eller man kunne lade sine børn arbejde for ham. Det var sikkert 
det hårdeste og mest ubehagelige arbejde, som sådanne fattigfolk fik. 
 
VIKINGETIDENS HÅNDVÆRKER 
I slutningen af jernalderen blev nogle familier så velhavende, at de 
kunne ”betale” sig fra noget arbejde, f.eks. når de ville bygge hus 
eller stald, eller når familien skulle have nyt fodtøj eller manglede 
værktøj. 

 Især hvis en mand forstod at arbejde med jern, var der rigeligt at 
gøre med at fremstille værktøj, redskaber, våben, spænder og meget 
mere for dem, som gerne ville betale eller bytte sig til tingene. Vi må 
forestille os, at smeden på et tidspunkt fik så travlt hver dag, at han 
slet ikke havde tid til også at dyrke sine marker. Konen og børnene 
holdt måske lidt høns og en køkkenhave; men familien ville ikke 
længere kunne klare sig uden det, som manden fik til gengæld for sit 
håndværk. Dermed har vi den første egentlige håndværker, altså en 
person, som først og fremmest ernærer sig ved at arbejde med ét 
bestemt materiale eller fag, som han til gengæld er meget dygtig til. 
Efterhånden opstår der mange forskellige håndværk: trædrejere, 
sølvsmede, kammagere, lædersmede m.m. og grundlaget for de 
første bysamfund er skabt. Det kalder vi i dag for starten på 
vikingetiden. 
 
VIKINGETIDENS BYER 
Den allerførste by, som kendes i Norden, hedder RIBE. Den er 
vokset frem omkring år 800 efter Kristi fødsel i tæt sammenhæng 
med den store markedsplads ved Ribe Å, hvor der hvert år kom 
mange mennesker for at handle. Måske er nogle modige mænd eller 
familier simpelthen blevet boende, også når der om vinteren ingen 
handel var. De har så brugt den stille vintertid til at oparbejde et lager 
af varer inden sommersæsonen. Og har klaret sig gennem vinteren 
ved at bytte nogle af deres varer bort for mad hos bønderne i 
omegnen. 
I alt fald finder vi i Ribe de allerførste tegn på, at man her i Norden 
har boet tæt sammen i mindre huse, hvor beboerne ikke var 
selvforsynende, men var afhængige af at sælge eller bytte deres varer 
bort for f.eks. mad.  
Mange andre steder i verden – i landene langt sydøst for vikingerne - 
havde der i århundreder været byer. Romere, såvel som arabere og 
kinesere byggede mægtige huse af sten og havde både universiteter, 
biblioteker og hospitaler.  
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OPGAVEARK – RIBE BY ÅR 825 
BYGGEMATERIALER 
 
Gå på opdagelse på Ribe VikingeCenter ... 

A. Hvilke materialer brugte vikingerne i deres huse? 
 
 

_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
 
Gå på opdagelse hjemme ... 

B. Hvilke materialer bruges i dag i det 21. årh., 
 som ikke er blevet brugt i vikingehusene? 

 
 

_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 

Tænk ... 
Hvad tror du, at det betød for vikingerne, at de brugte 
de ”gammeldags” byggematerialer? 
Nævn både fordele og ulemper 

 
For håndværkeren  (ham, der  byggede vikingehuset): 
 Fordele:  Ulemper: 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
For familien / børnene (dem, der boede i huset): 
 Fordele:  Ulemper: 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
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For miljøet: 
 Fordele:  Ulemper: 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
 Opfind ... 

Prøv i tankerne at opfinde et (bygge)materiale, som vil 
forbedre hverdagen for danskerne i 2050. 
 

 
Beskriv hvordan materialet ser ud, hvad det kan bruges til, og 
hvorfor det er bedre end de nuværende materialer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se dig om … 
Der var mange andre materialer  end byggematerialer i 
brug i vikingetiden. F.eks. materialer til tøj og  
smykker. Nævn nogle: 
 

_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
Sorter i grupper … 

Byggematerialerne på forsiden er sorteret efter 
A: materialer, som blev brugt i vikingetiden 
B: materialer, som ikke blev brugt i vikingetiden 
 

Prøv at sortere materialerne på en anden måde. F.eks. 
 

 A: Dyreriget               B: Planteriget               C: Mineralriget 
 
_________________  _________________  _________________ 
 
_________________  _________________  _________________ 
 
_________________  _________________  _________________ 
 
_________________  _________________  _________________ 
 
Kan du selv finde på en helt tredje måde, at sortere på? 
 
 
 
_______________________________________________________ 
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OPGAVEARK - RIBE BY ÅR 825 
BYMILJØET 1 
Når arkæologerne graver i jorden, så finder de mange forskellige ting 
fra vikingetiden, som vi kan se og nogle gange få lov til at røre ved. 
Men lyde, lugte og smagsoplevelser må vi tænke os til. 
 
Lyt ... 

Find et godt sted Ribe By år 825, hvor der er mange 
lyde, sæt dig ned, luk øjnene og åbn ørerne!  
Hvilke lyde kan du høre, og hvor tror du, at lydene 
kommer fra? 

F.eks. en klaskelyd, måske fra en, der ælter dej 
 
en ko der brøler … osv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sæt + ved de lyde, som du mener, at man også kunne høre i 
vikingetiden 
Sæt ÷ ved de lyde, som du ikke tror, fandtes i vikingetiden. 
 

Forestil dig … 
Hvilke lyde kan du forestille dig, at man også kunne 
høre i en by i vikingetiden? 
 
 
F.eks. 

Et barn der græder osv      _________________________ 
  

 

__________________________      _________________________ 
 
__________________________      _________________________ 
 
__________________________      _________________________ 
 
__________________________      _________________________ 
 
__________________________      _________________________ 
 
Lugt ...    

Sæt dig forskellige steder i byen, luk øjnene, hold 
hænderne for ørerne og snus kraftigt ind. Hvor mange 
forskellige lugte kan du skelne fra hinanden? 
 

F.eks.    Friskt træ                   hestepærer     … osv.    
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________     __________________________ 
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Tænk … 
 Hvilken betydning kunne det få for de mennesker,  

der levede i vikingetidens byer, at affaldet dengang 
 blev smidt på gaden eller i åbne affaldsgruber - og at 
 dyrene ofte gik frit omkring både ude og inde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad ved du …? 

 
Ved du, hvad vi gør ved vores affald i dag  
(i det 21. århundrede) 

roblemerne. 
 
Husholdningsaffald (f.eks. kartoffelskræller og konservesdåser): 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 

 
Industriens affald (f.eks. spildevand og kemikalier): 
 
 
 
 
 
 
 
Landbrugets affald (f.eks. plastik og gylle): 
 
 
 
 
 
 
 
Forestil dig … 
  

Hvor bliver affaldet af, når det er ”smidt væk”? 
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OPGAVEARK – RIBE BY ÅR 825 
BYMILJØET 2 
 
Læg mærke til ... 

   Hvad ”mangler” i Ribe By år 825, som findes i  
   nutidens byer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sammenlign ... 

Nævn nogle andre forskelle imellem vikingebyen og 
den moderne by i det 21. århundrede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tænk … 
Hvad tror du, at disse mangler og forskelligheder  
betød for det daglige liv i vikingetiden i forhold til 
dagliglivet i nutiden? 

 
For husmoderen: 
 
 
 
 
 
 
 
For manden i huset: 
 
 
 
 
 
 
 
For børnene: 
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Forestil dig ... 

 
Du er lige flyttet med din familie ind til byen, fordi I ikke havde 
mere mad ude i det lille hus ved vandet, hvor I boede før.  
Hvad vil I nu gøre? Hvor vil I sove eller bo, hvordan vil I få mad og 
drikke - og hvad med varmt tøj, når det bliver vinter?  
Tror du, at der er andre ting, som I kommer til at mangle? 
I vikingetiden måtte alle hjælpe med, som de bedst kunne, for at hele 
familien skulle overleve. 
 
Fortæl … 

Hvad vil DU gøre, for at familien skal klare sig? 
Hvordan har du det, og hvad tænker du på? 
 
 
 

Skriv stikord på næste side, så du kan huske, hvad du vil fortælle: 
 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fortæl eller skriv en historie ud fra dine notater
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OPGAVEARK – RIBE BY ÅR 825 
ET BYHUS 
 
Mål og tegn ... 

Mål længde og bredde på et af vikingehusene og  
tegn en plan over huset og dets indretning. Husk  
skillevægge, ildsted m.m.  
Skriv på tegningen hvad de forskellige dele forestiller, 
eller hvad de har været brugt til. 

  
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  

Tænk ... og  skriv en liste 
Kan man bo i det hus, som du lige har tegnet? Skriv 
 en liste over de ting, som du synes mangler. 

 
_________________________      _________________________ 
 

 

 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________       _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
Sæt + ved de ting på listen, som du tror, at vikingerne havde (også 
selv om Ribe VikingeCenter ikke har dem)  
Sæt ÷ ved de ting på din liste, som du ikke tror, vikingerne havde. 
 
Kig godt efter ... 

Er der også noget i vikingehusene, som ikke hører  
hjemme i vikingetiden? 

 
_________________________      _________________________ 
 

 

_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
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Hvorfor tror du, at disse ”fejl” (forkerte ting) alligevel er der? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byg ... 

Gå sammen med nogle andre, som har tegnet samme  
vikingehus som dig,  og ”byg” huset i fuld størrelse 
ved at tegne en kridtstreg på gulvet  
- eller ved at markere husets omrids med malertape.  

 
 
 
 
 
 

Snak sammen ... og bliv enige 
Tal med de andre i gruppen om de ”mangel-lister”, 
som I lavede til vikingehuset på Ribe VikingeCenter.  
I fællesskab skal I blive enige om, hvad der er de 10  
vigtigste ting, man skal anskaffe, for at man kan bo og 

leve godt i huset.  (I må godt vælge moderne opfindelser) 
 
For at jeres hus skal blive udstyret så godt og alsidigt som muligt, 
skal I fordele nogle roller imellem jer. Herefter skal i argumentere og 
vælge, som I tror, at de personer ville have gjort. 
Roller: en mor – en far – en dreng / pige på jeres egen alder –  et 
mindre barn – en bedstefar / bedstemor. 
 
Dette er det vigtigste at have med, hvis man skal bo lang tid i  
vikingehuset: 
1.______________________________________________________ 
 
2.______________________________________________________ 
 
3.______________________________________________________ 
 
4.______________________________________________________ 
 
5.______________________________________________________ 
 
6.______________________________________________________ 

 
 
7.______________________________________________________ 
 
8.______________________________________________________ 
 
9.______________________________________________________ 
 
10._____________________________________________________ 
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OPGAVEARK - RIBE BY ÅR 825 
ET HÅNDVÆRK / LÆDERSMEDEN 
 

Lav selv …   
Vikingernes prangerpung 

 
MATERIALER OG VÆRKTØJ 
Tyndt men stærkt læder, f.eks. ½ -1mm 
Kridt eller blyant 
Stemmejern, 10 mm 
Skarp kniv 

 
FREMGANGSMÅDE 
1) Tegn en stor cirkel på læderet. Som model bruges f.eks. en 
tallerken med en diameter på 30 cm. 
2) Skær cirklen ud af læderet. Hvis du bruger en tallerken som 
skabelon, kan det være praktisk at holde den fast på læderet som 
”støtte”, mens du skærer. 
3) Skær en knap 1 cm bred snøre på mindst 30 cm’s længde. 
4) Med stemmejernet trykkes et lige antal sprækker til snøren hele 
vejen rundt langs læderets kant. 
Sprækkerne skal være vinkelret på kanten, ca. 1 cm fra denne og med 
1-2 cm mellemrum (se billedet). 
5) Snøren trækkes igennem sprækkerne og strammes til. 

Lav selv … 
 en knivskede fra Ribe 

 
MATERIALER OG VÆRKTØJ 
12 x 20 cm læder, 2 mm tykt 
35 cm lædersnøre, 4 mm bred 
Kridt 
Skarp kniv 
Stemmejern, 5 mm 
Underlag af endetræ, f.eks. en træstub 
 
FREMGANGSMÅDE 
 
 
 
 
 
 
 
1) Fold læderet omkring kniven med den ru side udad. 
Marker med et stykke kridt, hvor meget dolken fylder i skeden. Det 
gøres ved at tegne en linje fra knivens spids, op langs bladet og ca ¾ 
op ad skæftet. Eventuelle indhak tegnes ikke med. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Med stemmejernet laves sprækker (snørehuller) med 5 mm’s 
mellemrum hele vejen op langs den markerede linje. Sprækkerne 
skal være vinkelret på kridtstregen og gå igennem begge lag læder. 
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3) Skeden sys sammen. Bind en knude i den ene ende af 
lædersnøren, vend læderets retside ud, og sy skeden sammen ved at 
stikke snøren skiftevis op og ned igennem snørehullerne. 
Slut af med en knude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Nu skal det overskydende læder skæres væk. Læg læderet på et 
fladt underlag. De første 5 cm fra skedens overkant skæres ca. 5 cm 
fra snørehullerne. Derefter skæres der resten af vejen ned langs 
skæftet og knivsbladet med 3-4 mm’s afstand til snørehullerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Ophæng. Skær et hul på ca. 0,5 x 1 cm i den øverste (brede) del af 
knivskeden. Herigennem trækkes en lædersnøre. Snøren føres rundt 
om skeden og igennem hullet igen. De to snøreender bruges nu til at 
binde skeden fast til bæltet med. 

Brug øjnene …  
Hvilke billeder hører til i lædersmedens værksted?  

 Sæt x ved lædersmedens redskaber og varer.  
Skriv, hvad det er, og / eller hvad det bliver brugt til.  
 
 

 
_________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________ 
 
 
_________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________ 
 
 
_________________________________________ 
 
 
_________________________________________ 
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OPGAVEARK – RIBE BY ÅR 825 
LEG OG SPIL 1 
Vikingetidens børn havde mange opgaver og pligter i den daglige 
husholdning; men der var også tid til at lege. Måske indgik legen i 
arbejdet, hvis fantasien rakte til det. Et barn, der var sendt ud for at 
samle brænde i skoven, har måske forestillet sig, at han eller hun var 
på en farlig ekspedition i et ukendt land. Eller der er blevet tid til at 
skyde lidt til måls med småsten eller til at svømme i åen.  
 
Brug din fantasi … 
 Du lever i år 825. Du skal fylde dyrenes vandtrug  

med mindst 20 spandfulde vand fra åen, og det vil tage 
hele formiddagen. Hvad kan du lege imens? 

 
 
 
 
 
Hele denne uge skal du og dine søskende samle nødder, agern og bog 
til vinterforråd. Finder I på andet undervejs? 
 
 
 
 
 
Hver dag skal der koges grød til morgenmaden. Det er din opgave at 
røre i den og passe på, at den ikke brænder på. Du må også huske at 
dreje lerkrukken med jævne mellemrum, så den ikke bliver for varm 
og springer. Kan du finde på noget at lege med samtidig? 
 
 
 
 
 

Lav selv ... en Snurre 
Lav mindst to ”Snurrer”. Øv dig på at få dem til at  
snurre, og lær kunsten videre til en klassekammerat. 

 
MATERIALER OG VÆRKTØJ 
Mellemfodsknogle eller tåknogle fra svin 
ca. 130 cm snor af uld eller hør 
Skruestik 
Boremaskine + 4-5 mm metalbor 
 
FREMGANGSMÅDE 
1) Den kogte og rengjorte knogle spændes fast i skruestikken. 

 
Bor et hul tværs igennem knoglen. 
 
 
 
 
 
 
2) Træk snore-enderne igennem hullet fra hver sin side, så snoren 
danner et ottetal.  
For at få snurren til at give lyd fra sig skal du gøre følgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Stik hænderne ind i de to løkker i ottetallet, så knoglen hænger 
lodret midt på snoren imellem dine hænder. 
b) Sving knoglen rundt om snoren 
c) Når du skiftevis trækker i løkkerne og slapper dem, snurrer 
knoglen om sig selv og frembringer en snurrende lyd.
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 Prøv selv ... at spille Terre 
Opgaven er egnet til samarbejde imellem to elever.  
 Find eller lav spillebrikker til to spil.  

Lær reglerne og øv jer på spillet, så I kan vise og  
forklare det for resten af klassen. 

 
SPILLEBRIKKER 
5 ensartede småsten, hasselnødder, små knogler eller terninger af 
f.eks. brændt ler. (Træ er ikke så godt, da det ikke er tungt nok) 
 
SPILLEREGLER 
Spillet består af fem forskellige prøver. Når man laver en fejl, er det 
den næste spillers tur. Når det bliver ens egen tur igen, skal man 
starte forfra på den prøve, som man lavede fejl i. 
Man må kun bruge én hånd til at spille med.  
 
1. prøve: Læg de fire brikker i et lille kvadrat på jorden og hold den 
femte brik i hånden. Kast den femte brik op i luften, saml en brik op 
fra jorden (mens nr. 5 stadig svæver), og grib igen nr. 5 – i samme 
hånd, som den opsamlede brik ligger i. Læg en brik væk. 
Gentag til alle fire brikker fra jorden er lagt væk. 
 
 
 
 
 
 

 
1. prøve  2. prøve 

 
2. prøve: Læg de fire brikker to og to sammen på jorden og hold den 
femte brik i hånden. Kast den femte brik op i luften, saml to brikker 
op fra jorden (mens nr. 5 stadig svæver), og grib igen nr. 5.  Læg de 
to brikker væk.  Gentag. 

3. prøve: Læg de fire brikker i et lille kvadrat på jorden og hold den 
femte brik i hånden. Kast den femte brik op i luften, saml tre brikker 
op fra jorden, og grib igen nr. 5. Læg tre brikker væk.  

 

Kast den femte brik op i luften, saml den sidste brik op fra jorden , 
og grib igen nr. 5 . 
 
4. prøve: Læg de fire brikker i et kvadrat på jorden og hold den 
femte brik i hånden. Kast den femte brik op i luften, saml alle fire 
brikker op fra jorden (mens nr. 5 stadig svæver), og grib igen nr. 5   
Kast igen brik 5 op i luften, læg de fire andre brikker ned på jorden - 
og grib nr. 5. 
 
5. prøve: Læg de fire brikker i et kvadrat på jorden og hold den 
femte brik i hånden. Kast den femte brik op i luften, saml en brik op 
fra jorden, og grib igen nr. 5. Behold begge brikker i hånden.  
Kast igen brik 5 op i luften, saml en brik op fra jorden, og grib nr. 5. 
Behold alle tre brikker i hånden. Gentag til du har alle 5 brikker i 
hånden. 
Kast brik 5 op i luften, læg en brik på jorden og grib igen brik 5. 
Gentag til alle brikker ligger på jorden. 
 
Vinder af spillet er den, der først gennemfører alle 5 prøver. 
 
Find på … 

 en ekstra prøve. Tegn og forklar den herunder eller på 
bagsiden af papiret. 
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OPGAVEARK – RIBE BY ÅR 825 
 
LEG OG SPIL 2 
Vikingerne var glade for at lege, konkurrere og spille forskellige spil. 
Der er fundet mange spillebrikker, terninger o.l. fra den tid; men man 
skrev ikke spillereglerne op, så derfor må vi i dag selv gætte os til 
dem, eller finde på nogle nye regler. 
 
Lav selv ... Terningspil  

Lav nogle terninger, som de kunne se ud i vikingetiden, 
og opfind et nyt spil med dem.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALER OG VÆRKTØJ 
Tak og / eller knoglestykker   
Skruestik med bløde kæber 
Nedstryger 
Forskellige file 
Evt. sandpapir 
Bor  
Lanolinholdig uld (til finpolering) 
 
 

FREMGANGSMÅDE 
1) Spænd dyretakken eller knoglen fast i skruestikken. Fil den flad på 
alle fire sider. (Sav enderne af knoglen, hvis de er i vejen) 
 
2) Sav mindst seks stykker af på hver 2 - 3 cm.  
 
3) Fil alle ru kanter væk. Brug først en grov fil og derefter en finere. 
Brug evt. også sandpapir – eller skrab filesporene væk med en kniv 
eller et tykt glasskår. 
 

 

4) Spænd hver terning fast i skruestikken og bor to, tre, fire og fem 
mærker / øjne på siderne. 
 
5) Poler hver terning blank og glat med en tot uld. 
 
 
Find på … 

Find selv på et nyt terningspil. Det er en god idé at  
afprøve spillet nogle gange imod forskellige mod-
spillere, så man er sikker på, at der er regler for alt. 

 
Beskriv terningspillet her: 
 
Spillets navn: 
 
 
 
Antal terninger: 
 
Evt. andre spillebrikker: 
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Spilleregler: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lav et forsøg … Moderne terninger er fuldstændig regelmæssige 
 og ens på alle sider. Det sikrer, at hvert tal kommer  
ud lige mange gange, hvis man kaster terningen et 
tilstrækkeligt stort antal gange. Vikingernes terninger 
var sjældent helt ensartede. Du kan prøve, om dine 

egne terninger er helt ens og ”retfærdige”, ved at lave en statistik 
over de tal, som terningerne viser, når du kaster dem.  
Terning: T1 T2 T3 T4 T5 T6                 T 1 T2 T3 T4 T5 T6  
1. kast       19.kast       
2. kast       20.kast       
3. kast       21.kast       
4. kast       22.kast       
5. kast       23.kast       
6. kast       24.kast       
7. kast       25.kast       
8. kast       26.kast       
9. kast       27.kast       
10.kast       28.kast       
11.kast       29.kast       
12.kast       30.kast       
13.kast       31.kast       
14.kast       32.kast       
15.kast       33.kast       
16.kast       34.kast       
17.kast       35.kast       
18.kast       36.kast       

Resultat: 
  T 1  T 2  T 3  T 4  T 5  T 6 
Antal 2’ere       
Antal 3’ere       
Antal 4’ere       
Antal 5’ere       

Sæt en ring om din ”lykke-terning” – og pas godt på den! 
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OPGAVEARK – RIBE BY ÅR 825 
LEG OG SPIL 3 
I vikingetiden var det nødvendigt, at børnene deltog i det daglige 
arbejde. Men der blev også tid til at lege. Der er bl.a. fundet 
miniature-udgaver af  sværd, skibe og heste, som arkæologerne 
mener, har været brugt som legetøj. Samt små krukker og rasler.  
Både børn og voksne holdt af spil, lege og konkurrencer, når der var 
tid til det – f.eks. på festdage. 
 
Tegn ...  
Opgaven er egnet til samarbejde imellem to eller fire elever.  

På kroen i Ribe By år 825 har de et spil ”Kongens 
Fald”. Find det og tegn spillebrikkerne af her, så I selv 
kan lave dem efter senere. 
 
 

Prøv at få en viking med til at spille Kongens Fald sammen med jer - 
så lærer I let reglerne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lav selv ... et spil ”Kongens Fald” 
 
Lav et spil ”Kongens Fald” og øv jer på reglerne, så I 
kan vise og forklare dem for resten af klassen. 

 
VÆRKTØJ OG MATERIALER 
Fukssvans (sav) 
Kniv 
Bugthøvl (kan evt. undværes) 
Sandpapir 
 
30 cm træ ca. 8 - 10 cm i diameter 

 2½ m træ ca. 6 - 8 cm i diameter 
2 m træ ca. 4 cm i diameter 
 
FREMGANGSMÅDE 
 
Kongen 
Sav ca. 30 cm af et stykke træ med en diameter på 8 - 10 cm. 
Stykket skal være savet lige over, så det kan stå fast på jorden uden 
at vælte. Skær kongekrone og ansigt ind i barken. Udnyt evt. knaster 
til øje, næse el. lign. 
 

Krigere 
Af nogle lige grene med en diameter på 6 – 8 cm saves 12 stykker 
træ, så de er nogenlunde lige høje (ca. 18 cm) 
De skal være helt flade i den ene ende, så de kan stå fast på jorden. 
Har man tid, kan der udskæres ansigter m.v. på krigerne. 
 
Kastepinde 
Laves af det træ, der er ca. 4 cm i diameter.  
Fjern barken med en bugthøvl eller kniv og puds alle ru flader med 
sandpapir. Der må ikke være knaster eller splinter tilbage i pindene, 
som man kan få i hænderne, når man kaster. 
Sav 6 kastepinde på 25 – 30 cm 
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SPILLEREGLER 
Kongens Fald spilles bedst af  2 – 6 spillere 
Stil konge og krigere op på slagmarken som vist nedenfor. Marken 
kan gøre større eller mindre, alt efter hvor god man er til at kaste. 
Del spillerne i to hold. Hvert hold står bag sine egne krigere. 

 
 
Hold 1 fordeler de 6 kastepinde imellem sig. De kaster en pind ad 
gangen imod modpartens krigere og forsøger at vælte disse.  
Man må ikke vælte kongen, før man har væltet alle modpartens 
krigere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Man må KUN kaste underhåndskast, og 
kastepinden skal ligge LANGS med 
kastearmen.  
 

 

 
Hold 2 samler sine væltede krigere op - og kaster dem over på hold 
1’s banehalvdel. Krigerne rejses op, der hvor de falder. 
Nu er det hold 2s tur til at bruge kastepindene. De skal FØRST vælte 
de af deres egne krigere, der er på hold 1s banehalvdel.(Disse tages 
ud af spillet, efterhånden som de bliver væltet) DEREFTER må de 
vælte hold 1s krigere.  
 
Hvis en fjendtlig kriger vælter for tidligt (før alle ”egne” krigere er 
væk), rejses den bare op igen. Egne krigere tages ud af spillet, når de 
bliver ramt og vælter. 
 
Nu er det hold 1 igen. Hold 1 samler sine væltede krigere op og 
kaster dem over på hold 2s banehalvdel, hvor de rejses op. 
Hvis der stadig er en eller flere af hold 2s krigere på hold 1s 
banehalvdel, så må hold 1 nu gå frem og stille sig lige bag en af disse 
”fjendtlige” krigere, før de kaster deres kastepinde. Er der ingen 
fjendtlige krigere på hold 1s banehalvdel, så må spillerne blive bag 
rækken af egne krigere, når de kaster. 
 
Spillet fortsætter til et af holdene har væltet alle modpartens 
krigere. Har holdet (som først væltede modpartens krigere) stadig en 
eller flere kastepinde, må de nu prøve at vælte kongen med en 
kastepind. Man skal stå helt tilbage bag rækken af sine egne krigere, 
når man kaster efter kongen 
 
Vinderen er det hold, som vælter kongen, efter først at have væltet 
alle modpartens krigere. 
Vælter man ved et uheld kongen i utide – så har man tabt! 
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