OVERSKRIFT - Hold det på én LINJE
Vikingerne skrev ikke med bogstaver, som du gør i dag. De brugte
nogle andre tegn, der kaldes runer. I mere end 1000 år blev der skrevet
med runer. De blev altså både brugt i jernalderen før vikingetiden og i
middelalderen lige efter vikingetiden.
Runerne ændrede sig i løbet af de 1000 år de blev brugt, og der findes
derfor mange forskellige runesystemer, som alle indeholder et forskelligt antal runetegn. I dag bruger vi i Danmark 28 forskellige bogstaver,
mens vikingerne i begyndelsen af vikingetiden kun brugte 16 forskellige
runer.
I middelalderen, hvor runerne stadig blev brugt, kom flere runer til, så
runesystemet kunne tilpasses det latinske alfabet, som er det alfabet vi
bruger i dag. Her kan du se, hvordan de bogstaver som vi bruger, skal
skrives med runer.

overskrift

RUNESTEN
Vikingerne skrev med runer
på blandt andet runesten. Den
mest kendte og største runesten fra vikingetiden finder vi
i den jyske by Jelling, denne
sten er rejst til ære for den danske konge Gorm den Gamle og
hans kone Thyra.

HEltemod &
Hamskiftere

Forbind de steder, der er udpeget på kortet, med de rigtige steder,
som er beskrevet i boblerne.

Inspireret af bogen Vikingesagn af Josefine Ottesen

: heltemod : og : Hamskiftere :
1

Heltemod og hamskiftere

U

dstillingen Heltemod & Hamskiftere er inspireret af bogen
Vikingesagn skrevet af Josefine Ottesen. I bogen Vikingesagn
genfortæller Ottesen de allerbedste sagn om de største vikinger, der
herskede i Danmark og resten af Norden for mere end 1000 år siden.

Brug hæftet i udstillingen og tag med på en tur til vikingernes verden
– en verden fyldt med helte, rejser mod det ukendte, runer, dyrebare
skatte og overnaturlige væsner.

.......................................

Skole: _____________________________________________
Klasse: __________________

.................................................................................................

Heltemod & Hamskiftere er en del af projektet Fang Fortællingen,
hvor 10 biblioteker samarbejder om at udvikle 10 fysiske udstillinger,
der åbner den børnelitterære verden.

Navn: _____________________________________________

........................................

... hvem er du? ............................................................................

Fang Fortællingen er støttet af Nordea-fonden og
Slots- og Kulturstyrelsen.
Forsideillustrationen er tegnet af Sune Elskær, People's Press.
Udgivet af Herlev Bibliotek, oktober 2017.
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verden rundt

....................................................................................

Når du er på rejse, hvor rejser du så hen, og hvad tager du med
hjem?
Jeg rejser til...			

Med mig hjem tager jeg...

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

....................................................................................

.. din rejse ud i verden ...............................................................

.. med hjem fra rejsen ....................................................................

.....................

Vidste du...
at vikingerne faktisk ikke havde horn
på deres hjelme, som beskyttede dem i
kamp?

Find kortet i udstillingen og se, hvor i Danmark vikingerne holdt til.
På kortet nedenfor kan du se, hvor i verden vikingerne rejste hen.
Sæt streg mellem cirklerne og det rigtige kryds på kortet.

.....................

D

e store vikingeskibe søsættes i morgen ved solopgang, når
Ragnar og hans følge drager afsted på togt. Med sig hjem fra
sine togter tager Ragnar guld, sølv, smykker eller læder til nye sko og
smukke ting skåret i træ.

Vidste du...
at vikingerne kunne finde vej i både lys
og mørke?

....................................................................................................

U

V

England - Vikingerne plyndrer et kloster. Dette er
det første af vikingernes togter, der findes nedskrevne fortællinger om.

Rusland - Vikingerne rejste til Rusland for at
handle med det arabiske rige, som vikingerne
kaldte for “Særkland”, der betyder Silkelandet.

Istanbul, Tyrkiet - Vikingerne rejste flere gange
mod Tyrkiet. Her kunne de skaffe varer som silke,
vin, frugt, krydderier og smykkesten.

Paris, Frankrig - Ifølge sagnene rejste Ragnar
Lodbrog i 845 til Paris med intet mindre end 5.000
mænd. De plyndrede byen og med sig hjem tog de
en masse sølv.

Amerika - Omkring år 1000 rejste vikingen ved
navn Leif den Lykkelige til Amerika. Han kaldte
landet for “Vinland”.

.................................................................................................
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magiske beskeder med runer
...............

I mere end 1000 år blev der skrevet med runer i Danmark. Her kan du
se, hvordan de bogstaver, vi bruger i dag, skrives med runer.

... kan du skrive med runer? ......
Skriv dit navn med runer på
runestenen.

..............

F

or at kaste en forbandelse over sine fjender, rister Ragnar en
forbandelse i runer. Vikingerne skrev nemlig ikke med bogstaver, de
skrev med runer, som ifølge sagnene har magiske kræfter.

...............................................

U

V

OM RUNESTEN
Vikingerne skrev med runer
på blandt andet sten. Det
kaldes at riste runer. Den
mest kendte og største
runesten fra vikingetiden
findes i den jyske by Jelling.
Denne sten er rejst til ære for
den danske konge Gorm den
Gamle og hans kone Thyra.

a b c d e fg h i j k lm n
AB cd e f g hi j klmn
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V

Hamskiftere

M

idt under det store, blodige slag kom pludseligt en stor
brølende bjørn til syne. Den kæmpede side om side med kongen
og hans mænd, og var både større og stærkere end alle andre bjørne,
de før havde set. Der var noget helt særligt ved den, nærmest noget
overnaturligt.

.........................................................................................

Tegn en folde-hamskifter sammen. Følg denne vejledning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klip hver jeres papir ud af opgavehæftet.
Sæt jer sammen, men uden at kunne se hinandens tegninger.
Tænk over hvilket dyr, du er, og hvilke evner du har.
Tegn hovedet på en hamskifter øverst på papiret og fold papiret
ved den første linje.
Giv tegningen til din sidemand til venstre. Han eller hun tegner
arme og overkrop på hamskifteren. Gør det samme på tegningen,
du får fra din sidemand til højre.
Fold papiret igen ved den næste linje og send tegningen
til venstre.
Tegn ben og fødder på hamskifteren, du sidder med.
Send hamskifteren videre.
Åbn den hamskifter, du sidder med. Se – det er dig som
hamskifter.
Skriv hvilke særlige evner, du har som hamskifter.
Fortæl hinanden i gruppen, hvorfor I gerne vil have netop disse
evner som hamskifter.

.........................................................................................

.. tegn og fold din egen hamskifter - sådan gør du .........................

OM HAMSKIFTERE
At være hamskifter betyder,
at man har evnen til at skifte
udseende fra menneske til
dyr. Hamskiftere beskrives ofte, som nogle af de
allerstærkeste krigere. I de
gamle sagn om vikingerne
møder vi både en viking, der
kan forvandle sig til en ulv,
en der bliver til en odder og
endda en, der kan forvandle
sig til en gedde.

Mine evner som hamskifter:
_________________________

..................................................................................................

_________________________
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_________________________
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L
R

ragnar lodbrog og vikingesagnet

D

et er mørkt nu. For mørkt til at jage, høste eller lappe huller i
tøjet. Vikingerne sidder omkring bålet og skutter sig lidt i den
kølige aften. Det er for tidligt at gå i seng, så de skiftes til at fortælle
historier om de store helte, togter, skønjomfruer og hamskiftere.

OM SAGN
Et sagn er en fortælling, der
oprindeligt er fortalt fra
mund til mund og som først
mange, mange år senere er
blevet skrevet ned. Derfor
må du være kritisk overfor
de historier, som sagnene
fortæller.

Vikingerne skrev ikke deres fortællinger om livet ned på samme måde,
som mennesker gør i dag i breve, beskeder og bøger. De fortalte
historierne mundtligt til hinanden. De sagn, der findes på skrift, er
skrevet ned mere end 200 år efter, at de blev fortalt rundt om bålet af
vikingerne.

................................................................................

Find hviskebrønden i udstillingen og løs opgaven, der står skrevet
ved hviskebrønden.
Skriv nedenfor, hvordan historien har ændret sig fra første til sidste
fortælling.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Tal sammen om hvad der sker, når en fortælling genfortælles fra
mund til mund.

.................................................................................

.. sagn og sandhed ......................................................................

.................................................................................................
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er er stor jubel blandt vikingerne – endelig er den
frygtindgydende grønne lindorm besejret, og Ragnar hyldes som
helt for at have befriet den smukke Tora. Ragnar beskyttede sig mod
lindormens gift ved at tage et par pelsede busker på.

LINDORM

.............................

______________________________________________

.................................................................................................

..................................

Hvad mon dit vikingenavn ville være? Har du nogensinde gjort
noget, som du kan bruge til at lave dit eget vikingenavn?
Skriv dit vikingenavn her:
___________________________________________________

.................................

.. dit vikingenavn ......................................................................

ige før solen kaster sine første stråler på bakkens top skal den
store Kong Rere begraves. Han er død i kamp og vil blive lagt til
hvile i en prægtig skibsgrav. Med sig i graven får kongen et væld af
gaver fra familie, venner og beundrere. Alt sammen ting, som han kan
få brug for på rejsen til dødsriget.

OM GRAVFUND FRA
VIKINGETIDEN

.. gravgaver før og nu ................................................................
Find billedet af graven i udstillingen og placer de genstande i graven, som vikingerne gav hinanden i gravgaver.
Når vi begraver folk i dag, så giver vi dem også ofte en form for
gaver med. Hvad ville du give en nær ven med i graven?
_________________________________________________
_________________________________________________
Tal sammen to og to om, hvad I giver jeres ven med og hvorfor.

..........................................................

Efter Ragnars sejr over lindormen får han tilnavnet Lodbrog. I
udstillingen kan du se hvad Lodbrog betyder. Skriv svaret her:

.............................

.. RAGNar lodbrog .......................................................................

Lindormen er et farligt,
menneskeædende monster,
som ofte optræder i de gamle
sagn. Lindormen ligner en
stor slange med dragetunge
og -hale.

L
..........................................................

D

Kong rere er død
Gravfund og andre fund i
jorden udgør de vigtigste
kilder til vores viden om
vikingerne. De fortæller noget om, hvordan vikingerne
levede deres liv.

................................................................................................

R

heltens sejr over lindormen

S

L

S

.................................................................................................

Vidste du...
at nogle kvinder i vikingetiden blev
begravet med en nøgle? hvad disse
nøgler var symbol på, kan ikke siges
med sikkerhed.
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S

A

A

et er blevet bestemt, at den skønne Signy skal giftes med
Kong Siggejr. Ved bryllupsfesten dukker guden Odin op i al sin
mægtighed. Med langsomme, tunge skridt nærmer han sig det store
træ midt i hallen. I træets stamme efterlader han sit magiske sværd
med ordene om, at den der kan trække sværdet fra stammen, er den
stærkeste og største viking.

OM VIKINGERNES VÅBEN

........................

_______________________________________

.................................................................................................

........................................................................

Læs om vikingernes våben her på siden og beslut, hvilken type
viking du ville være, hvis du levede i vikingetiden.
Tegn dit vikingevåben nedenfor.

Hvad er navnet på dit våben? Skriv det med runer:
_______________________________________

........................................................................

.. dig som viking .........................................................................

.................................................................................................
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ret er 1889. i Sverige er der netop blevet fundet en stor grav fra
vikingetiden. Et hold arkæologer graver mere og mere af gravens
indhold ud og kan til sidst se, at der ligger en ægte vikingekriger i
graven. De fortæller, at krigeren er en mand. De tror nemlig ikke på,
at krigeren kan være en kvinde, selvom de også har hørt sagnet om
skjoldmøen Alvilda, der drager afsted på togt for at hærge og plyndre.
Først nu ca. 125 år senere har man opdaget, at vikingen, der ligger
begravet i graven, er en kvinde.

OM SKJOLDMØER
Ordet bliver i vikingesagnene brugt om de kvindelige
krigere. Selvom nogle af de
gamle sagn fortæller om
kvindelige krigere, er der
kun få spor, der bekræfter
det.

.. gæt en grav ............................................................................
På næste side ser du tre vikingegrave. Den ene tilhører en mand,
den anden en kvinde og den sidste en kriger. Kig på de ting, der
ligger i graven og find ud af, hvilken grav der tilhører hvem. Skriv
svaret under gravstederne.

........................

Sværdet havde et navn, der symboliserede dets kraft. Find sværdet i
udstillingen og skriv dets navn her:

.......................

.. sværdets navn ........................................................................

I vikingetiden havde alle
mænd ret og pligt til at bære
våben. Vikingerne bar tre
våben: Et spyd, et skjold og
enten et sværd eller en økse.
Øksen var for de vilde vikinger, der ryddede alle deres
fjender af vejen. Sværdet
var for de rige og retfærdige
vikinger, mens spyddet blev
brugt af de vikinger, der var
meget målrettede og gode til
jagt.

Å

........................

S

D

vikingekrigeren

................................................................................................

sværdet

Vidste du...
at vikingekrigerne trænede deres
taktiske færdigheder inden de gik i krig,
ved at spille brætspil?
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A

A

skatten

I

nden vikingen Alf drager i kamp, går han i bad, reder sit hår og
sit skæg, han ifører sig sin bedste kampdragt og sine fineste smykker.
I vikingetiden var det både mænd og kvinder, der pyntede sig med
smykker for at vise magt og rigdom. Indimellem valgte vikingerne at
skjule deres mest dyrebare skatte i jorden, så ingen kunne plyndre dem.

Vidste du...
at vikingerne gik i bad om lørdagen?
Lørdag kommer af det nordiske ord
“laugardagur”, som betyder vaskedag.

................................................

Hvilke skatte vil man om 1000 år kunne finde i jorden efter dig?
Skriv:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

................................................

.. dine skatte .............................................................................

.................................................................................................

..............................

Find billedet af Alf og Alvilda i udstillingen og skriv her, hvilket
smykke Alf bærer:
_________________________

..............................

.. alfs smykke ............................................................................

................................................................................................

Denne grav tilhører en...

Denne grav tilhører en...

Denne grav tilhører en...

_______________________

_______________________

_______________________
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8. En viking, der kan forvandle sig
til et dyr, kaldes en...
9. En viking, der havde et spyd, var
god til at gå på...
10. I hvilken dansk by finder vi den
største og mest kendte runesten
fra vikingetiden?
11. Hvilken type grav bliver Kong
Rere begravet i?

10
11

Kodeord:

.....................................................

underholdende
viden

leg
forvirrende

eventyrligt

troværdigt

uforståeligt
sandt

mytisk

sjovt

svært

let
utroværdigt

lektier
opdigtet

... 3 ord .........................................................

9

falsk

fremtid

sandsynligt

Skriv 3 ord, du forbinder med vikinger:
_______________________
_______________________
_______________________
Hvem kunne du godt tænke dig at vise
udstillingen Heltemod & Hamskiftere til?
Skriv:
_______________________
_______________________

... Fortæl et sagn fra dit liv .............................

...................................

7. Hvad kalder vi de tegn, som
vikingerne skrev med?

8

samfund

Om 2-3 dage, i klassen eller hjemme:
Skriv en lille fortælling, der beskriver en situation eller begivenhed, som du har oplevet og
fortæl den i klassen.
Hvad gør du for at gøre din fortælling spændende for dine klassekammerater?

...................................

6. Vikingerne kunne gifte sig, men
de kunne også blive …

7

.............................................................

5. Hvad havde vikingerne både ret
og pligt til at bære?

6

spændende

..............................................................

...................................................................................................................

4. På hvilken ugedag gik vikingerne
i bad?

1
2
3
4
5

Sæt ring om 3 ord, som du forbinder med din oplevelse af udstillingen Heltemod & Hamskiftere:

......................................................................

3. Hvad kaldte vikingen Leif den
Lykkelige det land han ankom til
omkring år 1000? I dag kalder vi
landet for Amerika.

... din oplevelse ............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. Ragnar Lodbrog rejste ifølge sagnet i år 845 til denne by sammen
med 5.000 mænd

om heltemod & hamskiftere
.....................................................

1. Vikingerne kunne finde vej i både
lys og …

..................................................................................................................

. KRYDSORD ...............................

HH

om heltemod & hamskiftere

...............................................

.....................................................................
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på gensyn på biblioteket.
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