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Hvordan kan materialet bruges?
Materialet kan bruges til tysk- og historieundervisningen, men er konciperet på den måde, at det un-
derstøtter et udvidet samarbejde mellem begge fag. Formålet er, at eleverne oplever en temamæssig 
sammenhæng mellem tysk og historie. Grundet det udvidede timetal får eleverne mulighed for at for-
dybe sig i et emne og får øjnene op for, at kompetencer i begge fag er en fordel. Samtidig vil materialet 
give faglærerne en god ramme for et tværfagligt samarbejde. 

Historie
Eleven kan indplacere vikingetidens historiske begivenheder i en kronologisk rækkefølge. 
Eleven kan relatere vikingernes samfundsforhold og levevilkår til livet i dag.
Eleven kan læse forskellige historiske kilder om vikingetiden og derigennem opnå viden om fortiden.
Eleven kan bruge digitale medier til at finde informationer om vikingetiden og anvende dem.  

Tysk
Eleven kan læse enkle tyske tekster om vikingerne og forstår hovedindholdet.
Eleven lærer nye ord og vendinger om vikingetiden, som han er i stand til at anvende i 
kommunikative aktiviteter. 
Eleven kan med støtte præsentere sig og sin familie på tysk. 
Eleven kan ved hjælp af faste tyske fraser deltage i en mindre samtale.

Læringsmål
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Fortæl eleverne, at I i de næste uger skal arbejde med emnet ”Die Wikinger” og gennemgå læringsmåle-
ne sammen med klassen. Spørg eleverne, hvad de ved om vikingetiden, og hvis I har valgt at arbejde 
tværfagligt, så spørg dem, hvad de allerede har lært i historietimerne. Mens du er i gang med at sikre 
elevernes forforståelse, kan du spørge dem, om de kender tyske ord, som passer til emnet f.eks. Haus, 
Familie, Schiff, Stadt. Skriv dem på tavlen.  

Die Wikinger – side 03

Læs teksten op og spørg eleverne, hvad de har forstået. Skriv vigtige nøglebegreber, som f.eks. Wikinger, 
Bauern, Jäger, Fischer, Seeleute, Händler, Krieger m.m. til de andre ord på tavlen. Lad eleverne derefter 
læse og oversætte teksten to og to. De må gerne bruge digitale ordbøger.
Du kan derefter stille følgende spørgsmål: 
Wann lebten die Wikinger?
Welche Bedeutung hat der Name „Wikinger“?
Welche Arbeit hatten die Wikinger? 

Hjælp dine elever med at formulere deres svar i hele sætninger. 

Haithabu – side 03

Fortæl eleverne, at hovedpersonen Erik boede med sin familie i byen Haithabu. Spørg dem, hvad de tror ”Hait-
habu” hedder på dansk. 
Læs teksten sammen med eleverne og lad dem prøve at oversætte den. Mange ord kan eleverne gætte ud fra 
konteksten. Vis eleverne Haithabus tidligere placering syd for Schleswig. Du kan bruge kortet på side 49. 
Vigtige nøgleord som f.eks. Handelstadt, Schiff, Erdwall, segeln kan med fordel tilføjes til listen med de andre 
nøgleord. 
Du kan også vælge at begynde med teksten ”Erik stellt sich vor” og så bagefter gå tilbage til ”Haithabu” – 
teksten. 

Lærervejledning
Tysk
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Würfel Spiel – side 06

Udover kopiarket har du brug for limstifte og sakse. Gennemgå de personlige pronominer, som står på 
terningen og oversæt dem til dansk. Terningen kan bruges til at indøve præsensformerne af ”sein”, men 
også senere i forløbet, når I møder andre tyske verber.

Memory Spiel – side 06

Legen er tænkt som en supplerende opgave og kan bruges på forskellige måder. Udover opgaven, der er 
beskrevet i arbejdsmaterialet, kan man kombinere kortene med en bevægelsesleg, som f.eks. et stafetløb 
eller CL - strukturen ”Mix og match”. En god idé er også, at lade eleverne danne hele sætninger, når de 
har fundet et par. Det kan de gøre ved at tilføje et adjektiv; f.eks. ”Wir sind schlau.” 

Einsetzen – side 04

For at kunne løse opgaven, skal eleverne forstå og kunne anvende bøjningsformerne af verbet ”sein” 
i præsens. Nogle former kender de allerede uden at de er klar over, at formen hører til verbet ”sein”. 
Derfor er det en god ide, først at gennemgå præsensformer

Erik stellt sich vor – side 04

Tag først udgangspunkt i tegningerne og spørg eleverne, hvad de ser. Hvis de ikke kan sige det på tysk, 
må de gerne svare på dansk. Læs derefter teksten sammen med eleverne.

Eriks Zuhause – side 07

Teksten indeholder mange allerede kendte ord fra emnet ”Familie”. Læs teksten sammen med eleverne 
og oversæt i fællesskab. Et nøglebegreb i teksten, som også bliver brugt i historieforløbet er ”Lang-
haus”. Spørg eleverne, hvordan et langhus ser ud og hvem der boede i et langhus. På side 30 og 34 
finder du et tilsvarende billede- og ordkort, som kan hænges op i klassen og bruges i begge fag.
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Fische fangen – side 09

Opgaven beskæftiger sig med præsensformerne af verbet ”heißen” og er en upplerende opgave. Elever-
ne skal forbinde de personlige pronominer med verbets stamme og den tilsvarende bøjningsform. Som 
forlængelse til opgaven kan eleverne bruge deres terning med de personlige pronominer og øve ordets 
bøjningsformer på denne måde. 

Schreiben – side 08

I denne opgave skal eleverne finde endnu flere familieord og øve sig i at anvende det possessive prono-
men i første person ental og flertal: mein/meine. Uden at bevæge sig for dybt ind i grammatikken kan 
man hurtigt forklare eleverne, at man sætter ”m” foran den udestemte artikel, dvs. ”ein Vater” bliver til 
”mein Vater” og ”eine Mutter” bliver til ”meine Mutter”. 

Einsetzen – side 08

Opgaven er individuel, men kan med fordel laves i tomandsgrupper. Formålet med opgaven er, at elever-
ne kan anvende familieordene i en kontekst og at de lærer at stave dem korrekte.

Denken, teilen, vorstellen – side 07

Opgaven bygger på CL - strukturen „Tænk, par, del“ og har til formål at repetere emnet ”Tiere”. Lad 
eleverne arbejde i firemandsgrupper og giv hver gruppe et A3 ark, som senere skal bruges til at skrive 
gruppens ord på og til at præsentere deres resultater mundtligt. 

Sprechen – side 07

Eleverne skal i denne mundtlige opgave friske deres viden om emnerne ”Familie” og ”Tiere” op. Mange 
familieord står i teksten og i forhold til dyrene skal eleverne bruge illustrationen på siden som informa-
tionskilde og evt. bruge ordbogen til at oversætte ordene. For at lette kommunikationen er det en fordel, 
at skrive enkelte chunks på tavlen, som f.eks.: Ich habe …, Wir haben …, Ich sehe …, Die Familie 
besitzt …  

Kugellager – side 10

Kugellager er CL - strukturen, vi kender som dobbeltcirkler. Formålet med opgaven er, at eleverne får rig 
mulighed for at tale tysk med hinanden. De skal fortælle om deres familie og må i den forbindelse gerne 
bruge deres billeder.

Präsentieren – side 10

I denne skriftlige opgave skal eleverne individuel forberede en præsentation af dem selv og deres fami-
lie. Opgaven er en forberedelse af den efterfølgende mundtlige aktivitet.
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So wie die Wikinger – side 11

Første gang skal sangen høres i fællesskab. Brug enten QR - koden eller vis sangen på nettet. Det er en 
fordel, at kende bevægelserne til sangen. Der findes en lille instruktion på youtube, som du alternativt 
kan vise eleverne.

Einsetzen und sortieren – side 11 og 12

I disse to opgaver skal eleverne træne deres lytteforståelse. De skal bruge deres smartphone og scanne 
QR koden. Derefter skal de lytte til sangen og prøve at løse opgaverne i fællesskab. Fordelen ved at 
bruge smartphone i mindre grupper er, at eleverne selv kan bestemme, hvor mange gange de vil spole 
tilbage eller trykke på pause. 
Til sidst skulle opgaverne gerne gennemgås i plenum.

Hören – side 12

Fordel kopiarket „So wie die Wikinger“ (side 13). Læs teksten op og oversæt den sammen med dine ele-
ver. Gennemgå derefter opgaven. Brug evt. det danske begreb ”tillægsord” og lad dine elever forklare, 
hvad tillægsord/adjektiver er, hvilken funktion de har og hvordan man bruger dem. Lad eleverne give 
eksempler på tillægsord. Først derefter skal de prøve at finde de tyske adjektiver i sangen.

Schreiben – side 14

Før eleverne skal gå i gang med den skriftlige opgave, er det en god ide at oversætte adjektiverne i den 
blå tekstboks sammen med eleverne.  

Sprechen – side 14

Denne opgave kan med fordel kombineres med en bevægelsesleg, som f.eks. en stafet. Klassen bliver 
delt i to hold. Der skal være plads, så eleverne kan løbe. Eleverne på hvert hold formulerer sammen en 
tysk sætning, som indeholder et adjektiv. Når læreren siger ”Los” sender holdene deres første løber 
afsted. De to elever løber så hurtigt de kan til slutlinjen, hvor læreren venter. Den elev, der først er hos 
læreren, siger sin tyske sætning. Når læreren godkender sætningen, må eleven løbe tilbage, og holdet 
sender sin næste løber med en ny sætning afsted. Hvis en elevs sætning ikke er korrekt, må han vente 
og turen går til det andet hold. Det hold der først er tilbage på startlinjen, har vundet.

Wörtersuche – side 15 og 16

Opgaven er tænkt som en supplerende aktivitet. 



8

Das Leben bei den Wikingern – side 17

Før I læser teksten, kan du spørge dine elever, hvordan vikingerne levede og hvad de lavede til daglig. 
Læs derefter teksten op og spørg eleverne, hvad de kunne forstå. Skriv vigtige nøglebegreber på tavlen. 
Læs derefter teksten igen og oversæt den sammen med dine elever.

Lesen – side 17

Eleverne arbejder i makkerpar eller mindre grupper, så de kan understøtte hinanden. Opgaven sigter 
mod at eleverne træner deres læseforståelse og udvider deres ordforråd. 

Wortlotto – side 18

Gennemgå billederne og de tilsvarende ordkort sammen med klassen. Del derefter klassen ind i fire-

mandsgrupper. Billederne skal klippes ud som sammenhængende plader, mens ordkortene klippes ud 
enkeltvis. En elev i gruppen er oplæseren, de andre elever sidder hver med en billedplade og ordkortene. 
Når oplæseren læser et ord op, skal de andre i gruppen prøve at finde ordet og lægge det på det tilsva-
rende billede. Til sidst kontrolleres bingopladerne i fællesskab.

Schreiben – side 17

Opgaven tager udgangspunkt i elevens egen hverdag. Eleven skal skrive fem sætninger.  
Gennemgå eksemplerne og gør sætningerne færdige, så dine elever får en fornemmelse af, hvor-
dan de enkelte chunks sættes sammen med andre sætningsled. 

Runenalphabet – side 19

Spørg eleverne, hvad de har lært om runerne i historieundervisningen. Lad derefter eleverne sammenlig-
ne det tyske alfabet med runealfabetet og lad dem skrive og gætte enkelte tyske ord i runeskrift. 

Schreiben – side 20

Opgaven kan udvides med en ekstra skriveopgave. Lad eleverne skrive en sætning til hver ugedag. De 
skal beskrive, hvad de laver hver dag. På den måde forbereder de den efterfølgende aktivitet og øver 
sætningsstrukturen, der begynder med præpositionen ”Am” (an + dem) og medfører inversion ”gehe 
ich” eller ”spiele ich”. 

Runen lesen – side 20

Før du går i gang med opgaven, er det en god idé at repetere ugedagene på tysk. Skriv evt. ordene på 
tavlen.



9

Kugellager – side 20

Kugellager er CL - strukturen, som vi kender som dobbeltcirkler. Fordelen ved denne aktivitet er, at ele-
verne kommer til at tale rigtig meget tysk med mange forskellige klassekammerater. Derudover får de 
mulighed for at gentage den beskrevne sætningsstruktur mange gange.

Die Fahrt nach Haithabu – side 21

Spørg eleverne, hvilke erhverv vikingerne har haft og skriv elevernes svar på tavlen. Læs derefter teksten 
op og oversæt den sammen med klassen. Skriv nøglebegreberne Waffenschmied, Schwerter, Äxte og 
Helme på tavlen.

Schreiben – side 21 

Eleverne skal tænke over, hvad de gerne ville lave, hvis de var viking. Lad dem først fortælle på dansk, 
hvad de kunne forstille sig at lave og spørg dem, hvordan man kunne sige det på tysk. Skriv nyttige tyske 
ord, vendinger og chunks på tavlen. 

Erik und Snorri in der Handelsstadt – side 22

Før I begynder med at læse teksten, kan du spørge eleverne, hvem vikingerne handlede med og hvilke 

varer de har købt og solgt. Læs derefter teksten op og lad eleverne prøve at oversætte den. Spørg elever-
ne, hvilke lande og sprog de kender og skriv de tyske navne på tavlen. Når I gennemgår tekstens andet 
afsnit, kan du bruge billed- og ordkortene fra side 29 – 36 for at øve de mange nye ord med eleverne.

Wortsalat – side 22

Spørg eleverne, hvad de skal være særlig opmærksomme på ved tyske navneord. Når eleverne kender 

reglen, er det nemmere for dem at løse opgaven, fordi de skal begynde med det store bogstav. I forhold 
til oversættelsen er mange ord allerede kendt fra historieundervisningen. Derudover kan eleverne få 
hjælp igennem ordkortene og evt. ordbøger.

Arbeiten mit dem Wörterbuch – side 23

Til denne opgave skal eleverne bruge en tysk-dansk ordbog f.eks. www.ordbogen.com. Bogstavet i første 
kolonne skal sættes foran ordene i den tilsvarende række. Derefter skal eleverne finde ordene i ordbogen 
og undersøge om de staves med stort eller lille begyndelsesbogstav. Gennemgå nogle eksempler fælles 
med klassen, så alle ved, hvad de skal gøre. Spørg eleverne, hvad forkortelserne bag ordene betyder f.eks. 
”m.”, ”f.” og ”n.” eller ”adj.” og hvilke ordklasser ordene tilhører. Lad eleverne oversætte de tyske ord. 
Opgaven gennemgås til sidst i plenum.
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Hacksilber, das Geld der Wikinger – side 23

I denne historie lærer eleverne to nye nøgleord, nemlig „Sklave“ og „Hacksilber“. Efter I har læst his-
torien, skal eleverne prøve at oversætte den ved at bruge deres gættestrategier. Spørg dem, hvad en 
slave blev kaldt i vikingetiden og hvad det danske ord for ”Hacksilber” er. Hæng derefter de to billed- og 
ordkort op i klassen.

Rollenspiel – side 24 og 25

Denne mundtlige aktivitet giver eleverne lov til at eksperimentere med sproget. Den tager udgangspunkt  
med varer, der var typiske for tiden. Gennemgå de tyske vendinger sammen med eleverne og giv evt. 
nogle eksempler på, hvordan de kan bruges. Se derefter med eleverne på navneordenes ental- og fler-
talsformer og forklar dem, at flertalsformen på tysk kan dannes på forskellige måder.
Til sidst skal du gennemgå opgavebeskrivelsen med eleverne og inddele grupperne.

Bildkarten und Wortkarten – side 29 - 36

Kortene kan bruges til ordforrådstilegnelse i tyskundervisningen, men er især beregnet til det tværfaglige 
arbejde mellem tysk og historie. Det er en fordel at bruge dem i begge fag, så eleverne oplever en faglig 
sammenhæng. For historielærere, der ikke taler tysk, skal kortene være en støtte. Så kunne han f.eks. 
i slutningen af timen repetere de danske nøglebegreber og spørge eleverne, om de ved, hvad ordene 
hedder på tysk eller læse dem op. En god idé er også at printe dem ud i A3 

Wikingerquiz – side 26 og 27

Quizzen kan bruges som afslutning og opsamling på forløbet. Man kan gennemføre quizzen som en 
konkurrence mellem to hold eller i mindre grupper. Spørgsmålene relaterer både til tekstindholdet, fakta 
om vikingetiden og det tyske sprog.  
En elev eller læreren læser spørgsmålet og de tre svaremuligheder op. Derefter prøver de andre elever at 
svare. De skal svare i en hel sætning. Det rigtige svar står til højre.

Baut eine Wikingerstadt/Met,  
das süsse Wikingergetränk – side 28

Disse to praktiske opgaver bygger på CLIL metoden, som står for Content and Language Integrated 

Learning. Det betyder, at man underviser et fagligt indhold som f.eks. madkundskab eller håndværk og 
design på et fremmedsprog. Opgaverne er formuleret på tysk, og det er mening, at man gennemfører 
hele undervisningen på tysk. Det praktiske arbejde letter kommunikationen på tysk, fordi både eleverne 
og læreren står i ”Her og nu situationer”, hvor de kan pege og vise, når de forklarer noget på tysk eller 
når de spørger om noget.

Malbuch:
På www.kulturakademi.dk kan du downloade en tysk malebog, som godt kan bruges til 
"Lernen an Stationen" eller generelt til undervisningsdifferentiering. 
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Vikingertiden – side 37

Elevernes viden om vikingetiden skal aktiveres. De skal arbejde i mindre grupper og lave en brain-
storm om emnet. På Ribe Vikingecenters hjemmeside findes en række kortfilm produceret i samarbejde 
med bl.a. DR’s undervisningsafdeling. Disse kan udmærket anvendes, hvis du vil give eleverne en visuel 
forståelse af danerne og deres verden. 
I undervisningsmaterialet bliver der nævnt mange forskellige steder, brug gerne Google Earth, så elever-
ne kan se stedet mens I taler om det. Så kan eleverne bedre forholde sig til det.

Lærervejledning historie
Materialet er opdelt i følgende kapitler: Vikinger, Hedeby, Hverdag, Handel, Religion, Fremmede gæster, 
Uffe Hin Spage og Dannevirke. Det består af kortere tekster med tilsvarende opgaver, som du finder i 
kopimappen. Derudover finder du på hjemmesiden www.kulturakademi.dk alle teksterne i en lang versi-
on. Teksterne i mappen er relativt lette, disse vil langt de fleste elever kunne læse selv. De tekster der er 
tilgængelige på hjemmesiden er mere fagligt tunge, og det vil derfor være nødvendigt at læs teksterne 
i plenum. 

Hedeby/Haithabu – side 39

Eleverne kan finde informationer om Dannevirke på nettet, så de har en masse forhåndsviden, når I kom-
mer til kapitlet om fæstningsværket. Du kan også vise billeder af andre fæstningsværker, for eksempel 
trælleborgene. Så det bliver tydeligt for eleverne, hvor vigtigt det var for folk i vikingetiden at beskytte sig 
mod uvedkommende. Når dagens tekst er gennemgået, skal eleverne sætte de historiske begivenheder 
ind i deres tidslinje. 

Vikinger– side 38

Teksten er en kort intro til vikingetiden. I den uforkortede version på hjemmesiden bliver der nævnt man-
ge forskellige personer og steder. Den engelske kongerække kan med fordel vises for eleverne, så de kan 
se det engelske kongehus rodede start. Kongerne med danske aner fremgår også.  Bayeux-tapet vil også 
være en fin ting at fremhæve. Tæppet er produceret få år efter slaget ved Hastings og er derfor en god 
kilde til, hvordan skibsbyggeri, krigsmateriel og lignende så ud.
Efter teksten er gennemgået, skal eleverne skrive deres nyerhvervede viden ned på samme stykke papir 
(side 37). Når alle er færdige, kan I samle jeres fælles viden på tavlen. Dette vil overfor eleverne synlig-
gøre, hvor meget de allerede ved om vikingerne. 
Derefter skal eleverne tegne en tidslinje og prøve at sætte de historieske begivenheder ind. Er eleverne 
bekendte med at anvende Tiki-toki (findes gratis på skoletube.dk), så lad dem arbejde på den digitale 
platform. Ellers kan I afslutte timen med, at I laver en fælles tidslinje derinde via smartboardet.  
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Hverdag – side 42

Ligesom ved de foregående tekster må du som lærer vurderer, hvilken teksttype eleverne skal gennemgå. 
Men hvis eleverne selv skal finde svarene i kryds & tværsen på side 40, skal de have læst de lange tekster, 
som er på hjemmesiden. Ellers kan spørgsmålene deles ud mellem eleverne, og de skal søge svaret på 
internettet. Her vil eleverne skulle anvende forskellige færdigheder indenfor søgeteknikker og elevernes 
kildekritik vil ligeledes blive testet. 

Hedeby/Haithabu – side 39

Eleverne kan finde informationer om Dannevirke på nettet, så de har en masse forhåndsviden, når I kom-
mer til kapitlet om fæstningsværket. Du kan også vise billeder af andre fæstningsværker, for eksempel 
trælleborgene. Så det bliver tydeligt for eleverne, hvor vigtigt det var for folk i vikingetiden at beskytte sig 
mod uvedkommende. Når dagens tekst er gennemgået, skal eleverne sætte de historiske begivenheder 
ind i deres tidslinje.

Religion – side 44

På mit.cfu ligger “Brdr. Madsens Tidsrejse”. I afsnittet “Vikingetiden” kan eleverne se, hvordan et blót 
har kunnet se ud. I kan eventuelt selv prøve at ofre til de nordiske guder. I stedet for blod, kan saftevand 
anvendes. Når undervisningen tages ud af klasselokalet, bliver historien vakt til live. 
Når eleverne skal svare på spørgsmålene til ordpusleopgaven, vil deres søgeteknikker og kildekritik igen 
komme i spil. Nogle elever vil finde det svært og andre knækker koden omgående. Derfor kan du vælge 
at sætte eleverne sammen i par, så alle får lettere ved besvarelse af opgaven. 

Handel – side 43

Brug gerne Google Earth, så eleverne kan se, hvordan skibene kunne sejle ind til både Hedeby og Ribe. 
Via en google-søgning vil det være muligt at finde forskellige kort, der viser vikingernes mange sejlru-
ter ud i verden. Disse sejlruter viser også, hvor vikingerne drog ud som købmænd og ikke som farlige, 
plyndrende sørøvere. Det gør det også nemmere for eleverne at gribe opgaven an, hvis de bliver guidet i 
forhold til søgeord. Når eleverne vælger en location, så sørg gerne for at de vælger en større by. 

Fremmede gæster – side 46

Der findes flere beretninger af folks møde med vikingerne. Omkring 922 møder Ibn Fadlan vikinger på 
floden Volga. Han beskriver grundigt flere af deres skikke, blandet andet begravelsesskikke for velståen-
de mænd. Hvis eleverne mangler mere viden om, hvordan folk udefra så på vikingerne, kan han anven-
des. Ligesom ved de tidligere tekster, er teksten i kopimappen meget nem. Teksten på hjemmesiden går 
langt mere i dybden med emnet. Gennemgå citaterne med eleverne. De kan være en smule vanskelige 
at forstå. Lad elevernes kreativitet skinne igennem og lad dem tegne den arabiske købmand ud fra deres 
barnlige fantasi.    
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Dannevirke – side 48

Fæstningsværkets historie er lang og til tider svær. Men det tidligere Dannevirke har været et massivt 
værn mod fjenderne mod syd. Da fæstningsværket bliver påbegyndt, er det et værn mod Frankerriget, 
der i disse år erobrer store landområder i Sakserriget. Svaret på elevernes opgaver er, at Dannevirke er 
omkring 30 km lang og består af flere voldanlæg. Disse hedder Østervolden, Forbindelsesvolden, Nord-
volden, Hovedvolden, Kovirke, Krumvolden og Slispærringen.

Uffe Hin Spage – side 47

Teksten på hjemmesiden lægger op til, at eleverne selv skal analysere troværdigheden af historien om 
Kong Vermund og Uffe. Lad dem søge ned i teksten og finde eksempler på, hvad der er troværdigt og 
hvad der virker meget utroværdigt. Teksten i mappen er et meget kort resume af historien, men den rela-
terer i store træk til de fire første strofer af Grundvigs ”Kong Vermund den Gamle” fra 1848. Før eleverne 
går i gang med opgaven, er det en god idé at læse stroferne i fællesskab. 

Afsnittets navn Nøgleordene på dansk Nøgleordene på tysk

Vikinger
Vikingetiden
At sejle
Togt

Wikingerzeit
segeln, fahren
Wikingerzüge

Hedeby
Handelsby
Runesten
Markedsplads

Handelsstadt
Runenstein
Marktplatz

Hverdag
Stormænd
Bønder
Trælle

Häuptling/Jarl
Bauern/die Freien
Sklaven/die Unfreien

Handel
Knudepunkt
Brudsølv
Rav

Knotenpunkt
Hacksilber
Bernstein

Religion
Aser troen
Kristendommen
Guder

Asen Glauben
Christentum
Götter

Fremmede gæster
Kilder
Arabisk købmand
Traditioner

Quellen
Arabischer Kaufmann
Traditionen

Uffe Hin Spage
Grænser
Sagnhelt
Sang

Grenzen
Sagenheld
Lied, Gesang

Dannevirke
Fæstningsværk
Port
Volde

Festungsanlage
Tor
Wälle

Kreativ
Langhus
Grubehus
Vikingeskib

Langhaus
Grubenhaus
Wikingerschiff

Nøgleord til historie og tysk:  
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