
Støb din egen vikingeamulet 
 

Beskrivelse 
I værkstedet introduceres de kendte metaller i oldtiden, deres egenskaber og anvendelse. Der præsenteres 
forskellige støbeforme i fedtsten og der støbes en udvalgt amulet, som derefter files til og laves til 
hængesmykke. Vikingernes forhold til det religiøse omtales ud fra myter og fund. 

 

Undervisning 
Eleverne introduceres til smedning og metalstøbning i vikingetiden. De i oldtidens kendte metallers 
beskaffenhed og anvendelse gennemgås. Der blæses med bælgen og tinnet smeltes i essen. Det flydende 
tin hældes i støbeform og tages ud, når det er kølet. Produktet slibes til med fil og kan gøres til 
hængesmykke med lædersnøre. Der tales om amuletter og symbolers betydning i vikingetiden med 
reference til nordiske myter, arkæologiske fund af thorshammere og kristne kors, samt beretninger fra 
vikingetiden.  

 

Målgruppe 
Grundskole: 1.-9. kl.  
 

Fag 
En tværfaglig aktivitet mellem fagene historie, kristendomskundskab, håndværk og design. 
 

Kompetenceområde 
1. Historiebrug: Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier 
2. Trosvalg og tilværelsestydning:  Eleven har viden om guds- og trosopfattelser.  
3. Håndværk og design: Undersøgelse, Teknologi og ressourcer: Eleven kan undersøge, hvordan enkle 

mekanismer fra hverdagen fungerer.  
 

Læringsmål 
1. Eleverne får kendskab til støbeteknik, metallers smeltepunkt og materialekendskab (tin og 

fedtsten) 
2. Eleverne får viden om vikingetidens amuletter og mulige design af motiver.  
3. Eleverne får erfaring med bearbejdning af metaller.  
4. Eleverne får en kort introduktion til trosformer og praksis i vikingetiden.  

 

Fakta om tilbuddet 
Hvornår: 1. maj – 30. september, hverdage kl. 10-16. 
Pris: 30 kr. per person 
Lædersnøre kan tilkøbes for 10 kr./stk., eller medbringes.  

Varighed: ca. 30 minutter 
Emner: Vikingetid, tinstøbning, amulet, design, håndværk 
 



Sted 
Vikingemuseet Fyrkat 
Fyrkatvej 37 B og 45 
9500 Hobro 
Mariagerfjord Kommune 
 

Faciliteter på stedet 
Vikingemuseet Fyrkat består af en ringborg og en rekonstrueret vikingegård med ca. 1 km. imellem. 
Ved vikingegården findes en museumsbutik, besøgscenter med toiletter (et toilet er handicapvenligt) og en 
udstilling med mulighed for at prøve vikingetøj samt en mytologisk legeplads.  
Læs mere på hjemmesiden: nordjyskemuseer.dk  
 

Kontakt og bestilling 
Museumsinspektør Anne Mette Gielsager, Tlf.: 99824175, mail: anne.mette.gielsager@aalborg.dk  
Vikingemuseet Fyrkat 
Tlf.: 99824175 
Mail: anne.mette.gielsager@aalborg.dk  
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