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Frejafigur fundet på Fugledegård 
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I vil med dette hæfte i hånden bevæge jer rundt på 
Fugledegård og få en introduktion til stedet og  

de aktiviteter, der engang foregik her ved  
bredden af Tissø.  

Turen vil tage 45-50 min. 

Aktiviteten er for børn i alle aldre. 
De yngste kan have brug for hjælp til at 

læse opgaver og finde poster.  

God fornøjelse! 

Velkommen til

Gudernes Fugledegård
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Freja

Dette er Freja. Hun er kærlighedens gudinde i 
den Nordiske Mytologi. Hun vil viser jer rundt 
på gudernes Fugledegård. 

På kortet ser I fem poster (side 6). I kan finde 
et billede af Freja ved hver post. I skal snart 
videre, men først skal I løse en gudegåde.

SVAR Fredag er opkaldt efter kærlighedsgudinden Freja.

Vær hilset

Nogle af guderne har en ugedag opkaldt efter sig. Det har Freja også. 
Hvilken dag tror I, det er? 

Har I gættet det?

Gå til post 1 - og kig så på næste side. 

GUDDOmmeLIGT TIP
Dagens navn begynder 

med de samme bogstaver 

som Frejas navn

GUDDOmmeLIG VIDeN
Dagene og guderne
Tirsdag – Tyrs dag

Onsdag – Odins dag
Torsdag – Thors dag
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SVAR Tissø er opkaldt efter krigsguden Tyr/Tir. Tyrs/Tirs sø er blevet til Tissø.

Her boede vikingerne
Kig ud over landskabet 
og ned mod Tissø. Tissø 
blev dannet for mange 
tusinde år siden, da isen 
trak sig tilbage under 
sidste istid. Tissø er et 
dødishul. 

Her ser du dannelsen
af et dødishul. 

       Hvorfor tror I, at det var smart for vikingerne at lægge en vikingekongs gård  
       her ved søen? Hvilke fordele gav det? 

Snak om dette, mens I finder vej til post 2. Køerne er søde. Man skal bare gå stille 
og roligt

GUDDOmmeLIGT TIPDet er enten guderneskonge Odin eller krigsguden Tyr

Vikingerne boede her ved søen, hvor de byggede en kongsgård. De troede på de 
nordiske guder, som f.eks. Freja. 

        Tissø er opkaldt efter en nordisk gud. 
        Kan I gætte hvilken? 

POST  1POST  1
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Fugledegård

Oversigt over området

og de fem poster

1

5

4

3

2
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Velkommen til fugleskjulet ved Tissø.

Placeringen af vikingekongsgården ved bredden af Tissø var god, fordi vikingerne 
dermed lå beskyttet fra fjender. De kunne også fiske og gå på jagt, og å-systemet 
kunne de bruge til at transportere sig selv og varer herfra og ud til havet. Søen 
var desuden et vigtigt sted for offergaver til krigsguden Tyr.  

        Hvad tror I, vikingerne ofrede til Tyr?

POST  2POST  2

Ofring til guderne

© Nationalmuseet

        Hvorfor tror I, vikingerne ofrede gaver til guderne? 

Snak om dette, mens I går til post 3.

SVAR Vikingerne ofrede våben til Tyr ved at smide dem i søen
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Kulthuset
Velkommen til kulthuset. Ligesom der i dag findes kirker, 
hvor man beder til Gud, så havde vikingernes et kulthus, 

hvor de kunne ære deres guder. Det gjorde vikingerne blandt andet ved at ofre. 
Vikingerne ofrer gaver til guderne for at få f.eks. held eller frugtbarhed. 

        Her i kulthuset har man blandt andet fundet figuren af Freja og en figur af  
        guden Thors to geder. Hvad tror I, vikingerne håbede på at få ved at give  
        netop disse to gaver? 

Ligesom at vi fejrer juleaften, så holdt vikingerne også religiøse fester. 
De kaldtes blótfester. At blótte betyder at ofre.

        Hvad tror I, vikingerne ofrede til blótfesterne? 

Snak om dette, mens I går til post 4.

POST  3POST  3
SVAR Gaver til Thor skulle give held i krig og give regn til markerne.

Gaver til Freja skulle give held i kærlighed og frugtbarhed. 

Freja
Thors geder

GUDDOmmeLIGT TIPThor er tordengud. Han har stor styrke og sørger forat lave torden og regnmed sin hammer. 
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Tissøringen
Velkommen til findestedet for Tissøringen. Vikingerne ofrede typisk dyr, våben 
og smykker til guderne. 

Her på marken har man fundet en stor guldring, kaldet Tissøringen. Den vejer 
mere end 2 kg og er lavet af ren guld. Guldringe var hellige for vikingerne og 
havde en særlig betydning. 

        Måske blev ringen ofret til guderne? Måske bar vikingekongen her ved  
        Tissø denne pragtfulde guldring om halsen ved særlige lejligheder. Hvad tror I?

I kan se en rekonstruktion af ringen på museet ved Fugledegård. Den originale 
ligger på Nationalmuseet. 

        Hvorfor tror I, at det hedder Fugledegård? 

Find svaret ved post 5.

POST  4POST  4

tissøringen vejer mere 
end 2 kg og er lavet 

af ren guld
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Fugledegård

I har nu fulgt Freja rundt på Gudernes 
Fugledegård. Godt gået!

Hvis I er her i åbningstiden for hovedbyg-
ningen på Fugledegård, kan I gå på opdagel-
se i vikingeudstillingen og se mere om livet 
som viking her ved Tissø. 

I kan også prøvet spillet, ”Ofringen i Tyrs sø”. 
Spillet er målrettet børn fra 3.-7. klasse og 
foregår gennem app’en ”Tidslommen”. 
Spillet tager cirka 30 min. 

POST  5POST  5

Fugledegård er opkaldt efter den nærliggende by, Store Fuglede, og efter det 
fantastiske fugleliv, som findes her ved Tissø. Her ved vikingeladen er der udskåret 
forskellige fugle fra området, der sidder på pæle foran laden. 

        Kan I finde havørnen?

Det er den største af fuglene. I kan være heldige at se havørnen her i området. 
Det er Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på op mod 2,5 meter.
   
        Kan I finde ravnen?

Ravnen var en særlig fugl for vikingerne. Gudernes konge, Odin, havde to ravne, 
Hugin og Munin, der hver dag fortalte ham om nyt fra den nordiske verden – både 
gudernes og menneskenes.
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