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Sydvestsjællands Museum: Kampen om Vårbygårdøllet  
 
Projektets titel: 
 

   Kampen om Vårbygårdøllet 

Hvilke pulje/puljer har 
projektet modtaget 
støtte fra (sæt kryds):  
 

  

Pulje 1. Udvikling af 
museernes formidling 
 

X 

Pulje 2. Udvikling af 
nye undervisningstilbud 
på museerne 
 

 

Pulje 3. Forskning i 
formidling  
 

 

Pulje 4. 
Brugerundersøgelser 
 

 

Pulje 5. International 
erfaringsudveksling 
 

 

Hvilket 
genstandsfelt/fagområd
e bygger projektet på? 

Vikingetid, historie, arkæologi 

Hvem er projektets 
primære målgruppe(r) 
 

5.-6. klasse 
 
Undervisningsforløbet er målrettet trin- og fællesmål for historiefaget 
efter 6. klassetrin.  
 
Forløbet kan også med fordel anvendes i forbindelse med tværfaglig 
undervisning, hvor kreative fag som sløjd, håndarbejde, 
hjemkundskab samt musik og drama indgår.  
   

Hvad er projektets 
formål (max 300 tegn) 
 

Kampen om Vårbygårdøllet indgår som en del af Sydvestsjællands 
Museums undervisningskoncept Kulturkørekort - historie til alle tider. 
Formålet er at udvikle, gennemføre og evaluere et 
undervisningsforløb, der bygger bro mellem museets kerneydelser 
og skolernes læseplaner, trinmål og fællesmål for fagene historie og 
sløjd/håndarbejde.  
 

Hvilke 
formidlingsformer er 
projektet baseret på? 
 

Dette forløb består af et skriftligt undervisningsmateriale kombineret 
med et heldagsbesøg og rollespil på Vikingeborgen Trelleborg. 
 
Undervisningsmateriale 
I undervisningshæftet kan eleverne læse om de politiske og 
samfundsmæssige forhold i slutningen af vikingetiden og Trelleborgs 
historie. De kan også læse en fiktiv historie om storbonden Helge på 
Vårbygård. Dette undervisningsforløb sætter historien i perspektiv 
gennem en fiktiv tegneserie og præsenterer karaktererne, der 
knytter sig til rollespillet på Trelleborg.  
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Alder: fra 11 år. 
Indhold / enmeord: Trelleborg, vikingetid, ringborge, Harald Blåtand, 
kongemagt, samfundsforhold. 
 
Besøg på Trelleborg / rollespil 
Dagen starter kl. 9, når klassen ankommer til Trelleborg. Først får 
klassen en rundvisning i museets udstilling, i langhuset og ude på 
borgen. Her bliver eleverne præsenteret for den faktuelle historie 
omkring Trelleborg, Harald Blåtand og overgangen fra hedenskab til 
kristendom. Derefter bliver eleverne iklædt vikingedragter og får 
tildelt en rolle samt præsenteret for historien Kampen om 
Vårbygårdøllet. Aktiviteterne i løbet af dagen er madlavning, 
krigertræning, båndfletning, tinstøbning, bueskydning, spydkast og 
afslutningsvis en krigsleg. Eleverne får mulighed for at arbejde med 
naturmaterialer, afprøve fortidige håndværksteknikker, arbejde med 
rekonstruktioner af vikingetidens redskaber og værktøj samt at 
dramatisere og indleve sig i vikingetiden.  
 
Varighed:  
Forløbet varer fra kl. 9 – 15. 
 

Hvad er projektets 
resultater og 
læringsudbytte (max 
300 tegn) 
 

I forhold til trinmålene for historie efter 6. klassetrin vil dette forløb 
give eleverne mulighed for at: (1) Lære om udviklings- og 
forandringsproces fra Danmarks historie, som knytter sig til 
kongemagt og kirke. (2) Lære om udvalgte historiske personligheder 
og den betydning, de har haft for den politiske og religiøse 
udviklingen i Danmark, (3) Kende relationen mellem et enkelt steds 
historie og Danmarks historie.  
 

PRAKTISKE 
OPLYSNINGER 

Elevhæfte, opgaver og lærervejledning kan frit downloades fra 
museets hjemmeside på www.vestmuseum.dk. Materialet kan også 
findes via. emu-portalen e-museum (www.e-museum.dk). 
 
Henvendelse angående undervisningsmateriale, lærervejledning og 
opgaver samt booking af klassebesøg sker hos: 
 
Vikingeborgen Trelleborg 
Trelleborg Alle 4 
Hejninge 
4200 Slagelse 
Tlf. 58 54 95 06 
www.vestmuseum.dk 
 
Yderligere oplysninger vedr. kulturkørekort og øvrige 
undervisningsforløb fås ved henvendelse til: 
 
Sydvestsjællands Museum 
Storgade 17 
4180 Sorø 
Tlf. 57 83 40 63 
www.vestmuseum.dk 
kontor@vestmuseum.dk 
 

Kontaktperson 
 

Museumsinspektør Rune Ottogreen Lundberg 

http://www.vestmuseum.dk/
http://www.e-museum.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
mailto:kontor@vestmuseum.dk
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Institutionens navn 
 

Sydvestsjællands Museum 

Institutionens 
netadresse 
 

www.vestmuseum.dk 

Link til 
projekt/projektrapport 
 

http://www.aabne-
samlinger.dk/SVM/undervisning/kulturkoerekort/kulturkoerekort_oel.
asp 
 

Projektets 
samarbejdspartnere 
 

 

 

http://www.vestmuseum.dk/
http://www.aabne-samlinger.dk/SVM/undervisning/kulturkoerekort/kulturkoerekort_oel.asp
http://www.aabne-samlinger.dk/SVM/undervisning/kulturkoerekort/kulturkoerekort_oel.asp
http://www.aabne-samlinger.dk/SVM/undervisning/kulturkoerekort/kulturkoerekort_oel.asp

