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Forord
Københavns Befæstning er et rekreativt område med 
plads til leg, fantasi og bevægelse.

For 100 år siden var der 60.000 soldater på befæstnin-
gen. De forberedte sig på, at 1. Verdenskrig måske 
kom til Danmark. Det krævede, at soldaterne var 
fulde af energi, kunne løbe stærkt, løfte tungt, samar-
bejde og holde humøret oppe.

Lige nu står du med et aktivitetshæfte i hånden, der, 
som en tidsmaskine, kan bringe jer tilbage til fortiden, 
da alle aktiviteterne er bygget på befæstningens 
historie. Hæftet er fyldt med lege, der alle har bevæ-
gelse i fokus, og ved hver aktivitet kan I sammen læse 
om, hvordan den, med lidt fantasi, kan være med til at 
vække befæstningen til live igen.

Hovedparten af de beskrevne aktiviteter er kendte 
aktiviteter, som er videreudviklet med det formål at 
skabe en bevidsthed omkring den kulturhistoriske 
arv, Københavns Befæstning rummer. De historiske 
indledninger til de enkelte aktiviteter skal læses op, 
som en igangsætter til legene. 

Aktivitetsbeskrivelserne har til hensigt at give jer, der 
arbejder med børn i det daglige, i kommunens skoler, 
institutioner, foreninger, samt på gadeplan, en række 
aktivitetsmuligheder til idræt, leg og bevægelse i de 
udendørs miljøer på og omkring Vestvolden, samt at 
inspirere jer til at udvikle nye og spændende aktivite-
ter for børn og unge.

Befæstningen er også et læringsrum, hvor I kan gå på 
opdagelse i fortiden med en underviser fra Skoletje-
nesten Københavns Befæstning. I kan prøve under-
visningsforløb, der alle tager afsæt i fælles mål i en 
lang række fag som f.eks. historie, dansk, natur/teknik 
og samfundsfag. Se mere bagerst i hæftet

Ved at formidle utraditionelle idrætsaktiviteter og 
give inspiration til andre måder at motivere børn og 
unge til bevægelse, håber vi på at bidrage til mere liv 
og bevægelse i de stemningsfulde omgivelser på 
Københavns Befæstning, så flere børn og voksne får 
positive oplevelser med idræt, leg og bevægelse.

God fornøjelse!

design: Bysted
tryk: Damgaard-Jensen

Foto: Vidensbanken, Københavns Befæstning
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Soldater 
stafetten

Materialer
2 x 10 meter elastiksnor
1 sæt overtræksveste pr. hold
2 skumbolde pr. hold (ammunition)
2 markeringsbrikker pr. hold

antal deltaGere
Min. 12 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5 min./15-30 min.

orGaniserinG
››   En stafetbane af 2 markeringsbrikker med 10-20 
meters mellemrum placeres pr. hold med 2-3 meters 
afstand mellem hvert holds bane

››   3-5 meter fra yderste bane på hver af de 2 langsider 
markeres en zone langs løbebanerne. Zonen mar-
keres med en 20 meter elastik sat fast med en pløk i 
hver ende af zonen

››   Deltagerne inddeles i 2-3 hold: Artillerister, Infante-
rister og Ordonnanser, som tager hver deres farve 
overtræksveste på

››   Hvert hold tager opstilling i en kø bag hver deres 
markeringsbrik

››   2 deltagere fra hvert hold placerer sig i én af zonerne 
på langsiderne, så der står én fra hvert hold på hver 
langside. Alle disse personer er skarpskytter, som får 
udleveret én skumbold pr. par (ammunition)

spillets GanG
››   Hvert hold skal samlet set gennemføre minimum 
10 ture (aftales nærmere), uden at blive ramt. Èn tur 
svarer til, at én person løber fra start, ud til marke-
ringsbrikken 10-20 meter væk og tilbage igen, uden 
at blive ramt

››   Når aktiviteten sættes i gang, løber én deltager fra 
hvert hold

››   For skarpskytterne på langsiden går det ud på, , at 
skyde modstanderne, som i stikbold. Hvis de får 
ram på en af modstanderne, skal denne person løbe 
tilbage og stille sig bag i køen, uden at denne per-
sons løb tæller i det samlede regnskab. Det er tilladt 
for skarpskytterne at løbe ind på banen for at hente 

1. verdenskrig er i gang. tusinder af store drenge 

og mænd træner på befæstningen, så sveden 

drypper. de fleste kommer dog aldrig i egentlig 

krig, bortset fra de sønderjyder, der bliver sendt 

ned for at hjælpe tyskland. der er tre typer 

soldater: ordonnanser, infanterister og artilleri-

ster. ordonnanser er en slags levende mobiltelefo-

ner, der løber frem og tilbage med beskeder. 

infanterister skyder med geværer mod fjender, 

der angriber volden.  artillerister skyder med 

kanoner mod mål, der er længere væk.  

gode soldater er hurtige, modige, præcise og 

gode til at finde vej og ramme fjenderne. nu må 

vi se, hvor gode soldater i er.L
æ
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Psst! Tag på cykeltur til 

fortiden! Prøv GPS i 

kulturarven med Skole-

tjenesten.

skumbolden, så længe at de udelukkende beskyder 
”fjenden” bag de markerede zoner

››   Alle behøver ikke at have gennemført en tur, så 
længe at de bliver ved med at overholde køen, og 
holdet i sidste ende har løbet det aftalte antal runder

››   Deltagerne skal runde markeringsbrikken, som er pla-
ceret ud fra deres start, hvilket de ikke nødvendigvis 
behøver at gøre ved at løbe i en lige linje mellem de 2 
markeringsbrikker. Det kan godt betale sig at skabe 
lidt afstand til modstandernes skytter for dermed at 
gøre det sværere for dem at få ram på løberne

spillets aFslutninG
››   Når alle hold på nær det sidste har gennemført det 
aftalte antal ture uden at blive skudt af en skarp-
skytte
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Materialer
10 x 20 meter elastikbane
2-4 skumbolde Ø: 15 cm
1 overtræksvest pr. deltager minus de to skarpskytter

antal deltaGere
10-50 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
2 min./15-30 minutter

orGaniserinG
››   Alle deltagere placeres indenfor banens rammer

››   To deltagere udnævnes til skarpskytter

››   De resterende deltagere er levende skydeskiver, og 
tager overtræksveste på 

spillets GanG
››   Når spillet sættes i gang, gælder det for skarpskyt-
terne om, at skyde alle de levende skydeskiver

››   Skydeskiverne må gerne spille bolden til hinanden 
eller skubbe den væk fra skarpskytterne ved at 
puffe, skubbe eller slå til bolden med hænderne. De 
må ikke holde fast på bolden på nær, hvis de griber 
et skud hvilket betyder, at de ikke dør, men i stedet 
skal lægge bolden død på jorden og slå den væk 
med det samme

››   Efterhånden som de levende skydeskiver bliver 
skudt (ramt af bolden i luften), bliver de til skarp-
skytter, hvilket markeres ved, at de tager deres 
overtræksvest af

››   Skarpskytterne må gerne spille sammen for at 
udmanøvrere de levende skydeskiver

››   Skarpskytterne må ikke løbe med bolden, men skal 
stå stille, når de har den

››   Skarpskytterne er de eneste, som må hente bolde, 
som ryger udenfor banen. Når de har hentet bolden, 
må de gå frem til banen, der hvor bolden røg ud

vi er fløjet 100 år tilbage i tiden. her er adgang forbudt for børn og fyldt 

op med tusindvis af soldater. som i et rollespil spæner de rundt på 

volden og affyrer deres ladte kanoner og rekylgeværer mod de mange 

skydeskiver, der står overalt og tilsammen ligner et angreb af fjendens 

soldater. hvis de vil vinde krigen, skal de stå sammen. de gode hold 

skyder så hurtigt, at de rammer over 20 figurer i sekundet. 

spørgsmålet er, hvor gode skarpskytter de to af jer er, som nu skal 

skyde på jeres levende skydeskive-kammerater

spillets aFslutninG
››   Når der kun er én, overlevende skydeskive tilbage

Variationer
››   Hvis alt for mange af deltagerne ser passivt til, kan 
banen laves mindre eller flere og flere skumbolde 
kan bringes i spil, hvilket gør, at flere aktiveres/
involveres

››   De levende skydeskiver må kun bevæge sig på alle 
4, mens skarpskytterne må bevæge sig normalt

Skarpskytterne
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Psst! Vil I på opdagelse i 

fortiden? Prøv ”Lejrliv – 

besøg i soldaternes telte” 

med Skoletjenesten.
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Materialer
2 x 20 meter elastiksnor (markering af bane)
2 velcrobolde pr. infanterist
3 mærkebånd pr. infanterist
 
antal deltaGere
6-30 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5 min./5-10 min. pr. omgang

orGaniserinG
›› Banen konstrueres som en stor firkant, således at 
der er ca. lige meget, man kan gemme sig bag på 
hver banehalvdel

›› De respektive holds spillere (infanterister) udstyres 
med hver deres farve velcroveste (tyskere og dan-
skere), 2 velcrobolde (skud), og 3 mærkebånd (liv) og 
tager opstilling bag baglinjen i hver deres ende af 
banen. Området bag baglinjen betegnes som skyt-
tegrave

spillets GanG 
›› På dommerens signal går spillet i gang, hvorefter 
alle infanterister indenfor 3 sekunder skal ud af 
skyttegraven. Når man har forladt skyttegraven, må 
man ikke gå tilbage (man kan ikke blive skudt, mens 
man er i skyttegraven)

›› Det gælder, for infanteristerne, om at udrydde 
modstanderholdet ved at skyde modspillerne med 
en velcrobold. Man er først skudt når en velcrobold 
sidder fast på velcrodragten, hvorefter et liv mistes

›› Bliver man skudt, mister man et liv og går/løber til-
bage til holdets skyttegrav, lægger ét liv for derefter 
at kæmpe videre. Hvis man har bolde i hænderne, 
skal de lægges, hvor man bliver skudt. Man kan kun 
miste ét liv ad gangen, så man er udenfor risiko for 
at miste flere liv, mens man er på vej til egen skyt-
tegrav for at lægge et liv

›› Bliver en infanterist skudt, går denne mod skytte-
graven med den ene hånd strakt op i luften

vi er landet lige midt i forberedelserne til 1. verdenskrig. drenge og 

mænd i tusindtal hamrer og graver for at gøre befæstningen klar til at 

beskytte danmark mod angreb. håndværkere og arbejdsmænd er rejst 

til København fra alle danmarks afkroge for at give en hånd med og 

tjene et par kroner om ugen. de følger et ugeskema med faste arbejds-

opgaver. ’skyttegravning’ er på hver dag. det betyder, at de skal grave 

lange grøfter i jorden, hvor soldaterne kan gemme sig for fjenden, men 

også titte op af hullet, når de vil skyde den anden vej. nu må vi se, om i 

kan bruge skyttegravene fornuftigt, når tyskland og danmark er i krig.

›› Det er tilladt at løbe med bolden, og det er kun 
tilladt at bære 2 bolde ad gangen, men det er dog 
tilladt at kaste bolde tilbage i egen zone eller til en 
medspiller på trods af, at man allerede har 2 bolde 
på sig

›› Hver infanterist har 3 liv, hvilket markeres med 3 
mærkebånd, som lægges over kors fra den ene skul-
der til under den anden arm. Ét mærkebånd tages af 
for hvert liv den enkelte infanterist mister

›› Bliver man skudt og mister sit sidste liv, sætter man 
sig i skyttegraven eller uden for banen og er ikke 
længere en del af spillet. Man kan dog blive genopli-
vet ved, at en holdkammerat giver ét af sine over-
skydende liv til en ellers død medspiller

›› Det er muligt at parere eller gribe skud med hænder 
og arme

›› Skulle det ske, at samtlige infanterister fra et hold 
bliver skudt på samme tid og efterfølgende bliver 

Skyttegraven

L
æ

S
 h

ø
JT



Kulturhistorie i bevægelse   /   brilliante boldlege   /   9

fanget i deres egen skyttegrav, uden bolde og uden 
rimelig mulighed for at komme tilbage i spillet, 
kan dommeren råbe: ”RESET”. Herefter genstartes 
spillet ved at alle infanterister bevæger sig tilbage 
til deres skyttegrav og tildeles lige mange bolde, 
hvorefter spillet sættes i gang igen

spillets aFslutninG
›› Spillet slutter, når det ene hold er udryddet 

›› Vær opmærksom på at spillet kan fremkalde høj 
grad af sejrsrus og ligeledes frustration, og på trods 
af, at der ikke er decideret fysisk kontakt, er det en 
eksplosiv aktivitet med masser af adrenalin

Variationer
›› Man kan tildele hvert hold X antal point for at vinde 
og for hver infanterist, som de har skudt på det 
andet hold. Disse point kan tages med videre i en 
ranglisteturnering eller en almindelig turnering, 
hvis man kæmper mange hold mod hinanden

›› Man kan også bruge disse point til at købe sig for-
dele til næste kamp f.eks.:

 – en ekstra bold fra spillets start 
 – en ekstra bold hver gang spillet startes  
 – et ekstra liv til én infanterist 
 – et ekstra liv til alle infanterister 
 –  en førstehjælpspakke, som kan give et liv tilbage 

til en infanterist (denne eller flere af dem kan 
være skjult på spilområdet)

 –  en speciel infanterist, som må starte hvor som 
helst på banen

 – osv.

›› I forhold til køb af forskellige fordele, skal prisen 
justeres alt efter, hvor stor fordelen er 

›› Man kan indføre skarpskytter, som placeres på 
en forhøjning i et skyttetårn af en slags, hvor de 
udstyres med et hav af skyts. Skarpskytterne kan 
ikke skydes

›› Særlige overtræksveste/markeringer kan placeres 
i spilområdet. Hvis disse findes, kan de tages på, 
hvorefter de tæller for beskyttelse. Bliver en infan-
terist med denne særlige markering skudt, mister 
infanteristen ikke et liv, men kun den særlige mar-
kering, hvorefter den er ude af spillet

Psst! Kom og hold  

Historisk jul på Vestvol-

den med soldaterne og 

Skoletjenesten.
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Voldbisser og 
formænd

Materialer
5 x 15 meter elastikbane
Planker, kvadratiske sorte felter og tøndebånd
160 mærkebånd
4 skumbolde á Ø: 15 cm

antal deltaGere
8-28 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
10-15 min./10-20 min.

orGaniserinG
››   En 5 x 15 meter elastikbane etableres

››   Indenfor banen (voldgraven) lægges planker, tøn-
debånd og kvadratiske sorte felter, som var det 
drivtømmer på vandet i voldgraven. Alle disse red-

skaber skal hænge sammen, således at de skaber 
en række muligheder for at komme fra ydersiden af 
voldgraven til indersiden af voldgraven

››   4 formænd udvælges (antallet afhænger af banens 
bredde, hvor det hverken må være for nemt eller 
svært for formændene at ramme voldbisserne, som 
forsøger at forcere voldgraven)

››   Formændene tager plads på den korte side af vold-
graven, med to formænd på hver side, og de udsty-
res hver med 1 skumbold (sten)

››   Alle, på nær formændene (voldbisser), tager plads 
bag markeringen på den ene langside (ydersiden af 
voldgraven)

››   På den modsatte langside (indersiden af voldgraven) 
placeres 160 mærkebånd (point) på jorden

vi er 100 år tilbage i tiden og står på en af danmarks største arbejds-

pladser. tusindvis af svedige arbejdsmænd og håndværkere hamrer og 

banker for at gøre befæstningen klar til at beskytte landet mod fjender. 

arbejdsmændene er nogle hårde negle og bliver kaldt ’voldbisser’. de 

er sure over den lave løn. om sommeren tjener de kun et par kroner om 

ugen for 13 timers arbejde om dagen. om vinteren tjener de en krone 

for 11 timer om dagen, da der ikke er så meget at lave. lønnen rækker 

ikke engang til det mest nødvendige som mad, øl og en seng at sove i.

nu skal i selv prøve kræfter med det hårde arbejde, når fire formænd 

får jer til at hoppe og springe.
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spillets GanG
››   Når aktiviteten sættes i gang gælder det for alle 
voldbisser om at komme frem og tilbage over vold-
graven, uden at blive ramt af en sten

››   For hver gang en voldbisse er kommet frem og 
tilbage over voldgraven, kan et point tildeles, hvilket 
markeres ved at voldbissen tager et mærkebånd på

››   Når et point er scoret, løber voldbissen udenom 
banen for at komme tilbage til start, hvor et nyt 
forsøg på at forcere voldgraven kan indledes

››   Bliver en voldbisse ramt af en formand, overtages 
tjansen som formand, og det er muligt for forman-
den at skyde fra hvor som helst på banen og umid-
delbart efter at have overtaget tjansen
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››   Det er ligeledes tilladt for formændene at løbe med 
sten, så længe at de også sørger for at bruge driv-
tømmeret til at løbe ovenpå, så de kan holde sig 
oven vande

››   Der er ”helle” på bredderne af voldgraven (på hver 
langside af banen)

››   Hvis andre end formændene træder ved siden af 
drivtømmeret, overtager de tjansen som formand 
fra den formand, som opdager forseelsen, og hvis 
det er den aktivitetsansvarlige, der opdager det, 
skifter den formand, som har været formand længst 
tid ud med den voldbisse, som trådte i vandet

spillets aFslutninG
››   Når intensiteten synes at ebbe ud eller voldbisserne 
er helt ”gennemblødte” efter for mange dukkerter i 
voldgraven

Variationer
››   Der kan spilles med faste formænd, som kun skifter, 
når samtlige point er scoret og en ny omgang skal 
til at begynde

››   Der kan spilles i hold, som samler point til holdet 
frem for sig selv

Psst! Bliv en rigtig  

voldbisse. Prøv Skole-

tjenestens rollespil 

Rigets overlevelse.
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Materialer
10 x 20 meter elastikbane
Min. 40 små skumbolde (ammunition)
10 tøndebånd + 4 markeringsbrikker
Diverse forhåndenværende forhindringer

antal deltaGere
8-30 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5-10 min./15-30 min.

orGaniserinG
››   10 x 20 meter elastikbane sættes op, og 4 marke-
ringsbrikker placeres 2 meter fra hjørnet på begge 
langsider (kaponiere)

››   2 deltagere vælges som artillerister, og resten er 
fjendtlige infanterister

››   Artilleristerne fordeler ammunitionen mellem sig, 
og tager opstilling med 1 artillerist på hver langside 
(kaponiere)

››   Infanteristerne tager plads bag den ene baglinje 
(ydersiden af voldgraven – glaciset)

spillets GanG
››   Aktiviteten går ud på at artilleristerne skal ”dræbe” 
infanteristerne ved at ramme dem med ammunitio-
nen, når de forsøger at forcere voldgraven

››   Hver runde sættes i gang af den aktivitetsansvar-
lige ved at piske en stemning op hos de 2 grupper: 
”ER I KLAR ARTILLERISTER?”… ”ER I KLAR INFANTE-
RISTER?”… ”3, 2, 1, LØØØØB”…

››   Infanteristerne har ”helle” bag baglinjen

››   Aktiviteten består af 4 forskellige levels, der kan 
leges hver for sig eller efter hinanden:

››   Level 1) Når der fløjtes skal infanteristerne forsøge 
at komme levende ”ned” bag den anden baglinje, 
imens artilleristerne forsøger at skyde dem. Hvis en 
infanterist rammes af et skud, dør han og forvand-
les til artillerist, hvorefter deltageren hjælper med 
at skyde infanteristerne

››   Level 2) Tøndebånd (søminer) lægges over hele 
banen. Infanteristerne kan nu ”dø” på 2 måder: 1) 
Ved at blive skudt eller 2) Ved at træde på eller i en 
sømine

››   Level 3) Hvad der forefindes af forhindringer læg-
ges og stilles på banen. Infanteristerne skal løbe 
uden om forhindringerne og samtidig undgå at blive 
skudt

››   Level 4) Når infanteristerne rammes skal de lægge 
sig på banen, hvormed de også bliver forhindringer

››   For hver gang infanteristerne har løbet fra den ene 
ende af banen til den anden ende, er der en kort 
pause, hvor artilleristerne indsamler ammunition. 
Når ammunitionen er indsamlet,  sætter den aktivi-
tetsansvarlige aktiviteten i gang igen

››   Når der er én eller to infanterister tilbage afgøres 
duellen. Hvis det lykkes for en af dem at forcere 
voldgraven denne sidste gang, uden at blive skudt 
af en artillerist, betyder det, at fjenden er trængt 
igennem befæstningen, mens det omvendt betyder, 
at det lykkes artilleristerne at slå angrebet tilbage, 
hvis de får skudt de sidste infanterister

spillets aFslutninG
››   Når den afgørende duel i hver level er udkæmpet 
afsluttes spillet eller en ny level igangsættes

Krig i 
voldgraven

vi er landet midt i 1. verdenskrig og tror, vi er alene. Men rundt omkring i kaponiererne gemmer 

soldaterne sig. Kaponierer er beton-bunkere, hvor soldater kan gemme sig for fjenden og 

samtidig skyde dem med maskingeværer og kanoner. de er bygget ind i volden eller ligger som 

små selvstændige øer i voldgraven.  det er de såkaldte artillerister, der skyder fra kaponiererne. 

og det er infanteristerne, der angriber og forsøger at trænge ind på volden ved at bruge deres 

geværer. nu er det jeres tur til at forsøge at komme over voldgraven. artillerister og infanterister 
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Materialer
10 x 20 meter elastikbane
20 meter elastiksnor
40 dokumenter (rundstokke af træ)
2 sæt overtræksveste

antal deltaGere
20-30 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5 min./30-45 minutter

orGaniserinG
››   En 10 x 20 meter elastikbane etableres med en mid-
terlinje på tværs eller langs af banen afhængigt af 
deltagerantallet

››   På hver sin side af midterlinjen tager 2 lige store 
hold (styrker) opstilling

››   Bag de 2 baglinjer placeres 20 hemmelige dokumen-
ter

spillets GanG
››   Det gælder nu om at stjæle dokumenter fra mod-
standerne og samtidig undgå at ens egne dokumen-
ter bliver stjålet

››   Det enkelte hold skal således både angribe og for-
svare samtidig

››   Hvert hold har ”helle” på egen banehalvdel og bag 
modstandernes baglinje

››   Hvis en soldat bliver taget på modstandernes bane-
halvdel, skal vedkommende gå eller løbe tilbage til 
eget område for at kunne deltage igen

››   Hvis en soldat bliver fanget på modstandernes 
banehalvdel med et erobret dokument, skal denne 
aflevere dokumentet til fangeren og løbe til egen 
banehalvdel for at kunne deltage igen

vi er 100 år tilbage i tiden og 1. verdenskrig er i gang. tusindvis af 

soldater sætter pigtrådshegn op, graver skyttegrave og træner på at 

blive bedre til at skyde. læg særligt mærke til de lynhurtige soldater, 

der suser rundt på gåben eller cykel med beskeder til og fra deres 

soldaterkammerater. de bliver kaldt ordonnanser og har et særligt 

spændende job, når de trænger ind bag fjendens linjer for at stjæle 

hemmelige informationer. nu skal i holde tungen lige i munden og 

være lynhurtige. i skal nemlig forsøge at få fingrene i fjendens hemme-

lige dokumenter – og samtidig holde godt fast i jeres egne.

››   Hvis en soldat bliver presset ud over sidelinjen tæl-
ler dette som at blive fanget, og hvis soldaten har 
et stjålet dokument på sig, skal dette afleveres til 
fangeren

››   Der må kun stjæles ét dokument ad gangen og det 
skal bæres synligt

spillets aFslutninG
››   Hvis det lykkes det ene hold at erobre alle doku-
menterne har holdet vundet

››   Hvis der spilles på tid, har det hold, som har flest 
dokumenter vundet

Hemmelige 
dokumenter
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Forsvundet i tiden..
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Materialer
10 x 20 meter elastikbane

antal deltaGere
Min. 16 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5 min./10-20 minutter 

orGaniserinG
››   Alle krigsfanger (deltagere) stiller sig i en rundkreds 
inde på banen og lukker øjnene

››   Den aktivitetsansvarlige skal udpege tre vagter, og 
bestemmer selv, hvem det skal være

››   Vagt nr. 1 udvælges ved at den aktivitetsansvarlige 
prikker en gang på en deltager 

››   Vagt nr. 2 udvælges ved at den aktivitetsansvarlige 
prikker to gange på en deltager 

››   Vagt nr. 3 udvælges ved at den aktivitetsansvarlige 
prikker tre gange på en deltager 

spillets GanG
››   Når den aktivitetsansvarlige har prikket på de tre 
vagter, skal han råbe: ”VAGT 1, 2, eller 3”

››   Når den aktivitetsansvarlige råber skal alle andre 
krigsfanger løbe væk for at undgå at blive fanget

››   Den aktivitetsansvarlige bestemmer undervejs, 
hvem der skiftevis må fange ved at råbe: ”VAGT 1, 2, 
3” eller ”ALLE VAGTER”

››   Hvis der råbes: ”ALLE VAGTER” er det både vagt 1, 2 
og 3, som må fange på samme tid

››   Skiftene gør, at der hele tiden opstår overraskelser 
og uventede situationer i fangelegen

››   De krigsfanger, der bliver fanget udgår af legen, 
indtil alle er fanget

vi er 100 år tilbage i tiden. 1. verdenskrig buldrer uden for danmarks grænser. 

selvom vi ikke direkte er i krig med andre lande, kan vi alligevel høre engelske og 

franske stemmer på befæstningen. de fremmede stemmer tilhører soldater, der er 

kommet til skade i krigen eller har været krigsfanger i lejre i tyskland, Østrig-un-

garn og rusland. vi er så venlige at passe godt på dem og gøre dem raske. selvføl-

gelig først og fremmest fordi, vi er flinke mennesker. Men omsorgen for de frem-

mede betyder også, at deres lande ikke går til angreb mod os. i er nu krigsfanger i 

et fremmed land og skal forsøge at flygte fra fangelejren – uden at vagterne 

opdager jer.

››   Den krigsfange, der fanges til sidst, bliver den nye 
aktivitetsansvarlige, som beslutter nye vagter og 
styrer aktiviteten

››   Undervejs sker der ofte det, at én eller flere vagter, 
bliver fanget af en anden vagt. Når det sker, går de 
fangede vagter midlertidigt ud af legen, indtil de, af 
den aktivitetsansvarlige, beordres til at fange igen 
ved f.eks. at råbe: ”VAGT 1”, hvorefter vagt 1 bliver 
levende igen og forsøger at fange krigsfangerne. 
Efterhånden som vagterne finder ud af, hvem de er, 
begynder de at samarbejde og fanger ikke længere 
hinanden

spillets aFslutninG
››   Når alle krigsfanger er fanget

Variationer
››   Der kan vælges flere eller færre vagter alt efter, 
hvordan aktiviteten forløber. Dette kan gøres fra 
start eller justeres undervejs

Krigsfanger 
på flugt
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Materialer
10 x 20 meter elastikbane
20 meter elastiksnor
80 informationskort fordelt over 8 temaer
2 sæt overtræksveste

antal deltaGere
8-30 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5 minutter/30-45 min.

orGaniserinG
››   En 10 x 20 meter elastikbane sættes op og strækkes 
alt efter hvor højt deltagerantallet er. En 20 meter 
elastiksnor placeres som midterlinje i centrum og 
på langs med banen

››   Bag hver baglinje placeres 40 stk. informationskort 
med informationen nedad, så den ikke kan læses

››   Deltagerne inddeles i 2 hold, tager hver deres farve 
overtræksveste på og placerer sig på hver deres 
banehalvdel indenfor elastikbanens rammer

››   Hvert hold vælger et tal mellem 1 og 8, som bestem-
mer hvilken kategori, de skal finde information om. 
Vælger det ene hold f.eks. nr. 2, betyder det, at de 
skal forsøge at finde alle 10 informationskort inden-
for kategori 2: Vestvolden

spillets GanG
››   Aktiviteten går ud på, at ordonnanserne på hvert 
hold (alle deltagere), skal forsøge at trænge ind 
bag fjendens linjer for at bringe informationskort 
tilbage i egen lejr samtidig med at skulle forsvare 
egne linjer

››   Det enkelte hold skal således både angribe og for-
svare samtidig

››   Hvert hold har ”helle” på egen banehalvdel og bag 
modstandernes baglinje

1. verdenskrig er så småt i gang. her myldrer med soldater, der har travlt med at 

gøre danmark klar til at forsvare sig, hvis krigen rykker ind i landet. nogle særligt 

hurtige soldater suser frem og tilbage med beskeder til fods eller på cykel. disse 

budbringere bliver kaldt for ordonnanser. nogle gange bliver de sendt i forvejen 

for at finde ud af, hvor soldaterne kan slå lejr og, om der er mad nok. særligt 

spændende er det, når de trænger ind bag fjendens linjer og stjæler hemmelige 

informationer. Mon i er hurtige nok til at til at stjæle eller holde fast i jeres 

informationer. det finder vi ud af nu. 

››   Hvis en ordonnans bliver taget på modstandernes 
banehalvdel, skal vedkommende gå eller løbe til-
bage til eget område for at kunne deltage igen

››   Hvis en ordonnans bliver fanget på modstandernes 
banehalvdel med et erobret informationskort, skal 
denne aflevere informationskortet til fangeren og 
løbe til egen banehalvdel for at kunne deltage igen

››   Der må kun stjæles 1 informationskort ad gangen, 
og et stjålet informationskort skal bæres synligt

››   Efterhånden som informationskort stjæles skal de 
blandes med holdets øvrige informationskort (altid 
med informationen nedad, så den ikke kan læses), 
med mindre, det lykkes at stjæle et informations-
kort i den rette kategori

››   Når informationskort stjæles fra den kategori, hol-
det skal finde information om, lægges disse kort til 
side, så de ikke kan blive stjålet tilbage – det er ikke 
muligt at forsvare så længe, at man har et informa-
tionskort i hånden

Bag fjendens 
linjer (1)
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spillets aFslutninG
››   Når ét af holdene har indhentet samtlige 10 stk. 
informationskort i den kategori, de har trukket eller 
når en aftalt spilletid er gået, samler den aktivitets-
ansvarlige de erobrede informationskort ind. Vin-
deren findes hos dem, der er i stand til at huske flest 
mulige informationer fra den indsamlede kategori, 
hvilket betyder, at dem der har samlet flest infor-
mationskort har en fordel, men ikke nødvendigvis 
har vundet endnu

Variationer
››   I den simple udgave gælder det blot om at stjæle 
informationskortene frem og tilbage, hvorefter 
vinderen til sidst findes hos det hold, der har flest 
informationskort ved spillets afslutning

›› fanget i deres egen skyttegrav, uden bolde og uden 
rimelig mulighed for at komme tilbage i spillet, 
kan dommeren råbe: ”RESET”. Herefter genstartes 
spillet ved at alle infanterister bevæger sig tilbage 
til deres skyttegrav og tildeles lige mange bolde, 
hvorefter spillet sættes i gang igen

KateGori teMaer
1  

KøbenhaVns beFæstninG2  
VestVolden

3  
soldater på cyKel4  
søFort

5  
anlæGsarbejde6  
træninG oG øVelser7  
Krudt oG KuGler8  
soldaterne
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Materialer
10 x 20 meter elastikbane
20 meter elastiksnor
80 informationskort + 1 stk. facitliste
2 sæt overtræksveste

antal deltaGere
8-30 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5 min./30-45 min.

orGaniserinG
››   En 10 x 20 meter elastikbane sættes op og strækkes 
alt efter hvor højt deltagerantallet er. En 20 meter 
elastiksnor placeres som midterlinje i centrum og 
på langs med banen

››   Bag hver baglinje placeres 40 stk. informationskort 
med informationen nedad, så den ikke kan læses

››   Deltagerne inddeles i 2 hold, tager hver deres farve 
overtræksveste på og placerer sig på hver deres 
banehalvdel indenfor elastikbanens rammer

spillets GanG
››   Aktiviteten går ud på, at ordonnanserne på hvert hold 
(alle deltagere), skal forsøge at trænge bag fjendens 
linjer for at indhente information via informations-
kortene samtidig med at skulle forsvare egne linjer

››   Det enkelte hold skal således både angribe og for-
svare samtidig

››   Hvert hold har ”helle” på egen banehalvdel og bag 
modstandernes baglinje

››   Hvis en ordonnans bliver taget på modstandernes 
banehalvdel, skal vedkommende gå eller løbe til-
bage til eget område for at kunne deltage igen

››   Hvis en ordonnans bliver fanget på modstandernes 
banehalvdel med et erobret informationskort, skal 
denne aflevere informationskortet til fangeren og 
løbe til egen banehalvdel for at kunne deltage igen

››   Der må kun stjæles ét informationskort ad gangen, 
og et stjålet informationskort skal bæres synligt. 
Det er ikke tilladt at forsvare, så længe at man er i 
besiddelse af et informationskort

1. verdenskrig er så småt i gang. her myldrer med soldater, der har travlt med at 

gøre danmark klar til at forsvare sig, hvis krigen rykker ind i landet. nogle særligt 

hurtige soldater suser frem og tilbage med beskeder til fods eller på cykel. disse 

budbringere bliver kaldt for ordonnanser. nogle gange bliver de sendt i forvejen 

for at finde ud af, hvor soldaterne kan slå lejr og, om der er mad nok. særligt 

spændende er det, når de trænger ind bag fjendernes linjer og stjæler hemmelige 

informationer. Mon i er hurtige nok til at til at stjæle eller holde fast i jeres 

informationer. det finder vi ud af nu. 

››   Når en ordonnans kommer ind på egen banehalvdel 
med et stjålet informationskort, kan personen og 
eventuelle holdkammerater i ro og mag læse infor-
mationen på informationskortet, da det først kan 
blive stjålet tilbage, når det er lagt sammen med 
holdets øvrige informationskort

››   Når informationskortet er læst, skal det lægges ned 
blandt holdets øvrige informationskort (altid med 
informationen nedad, så den ikke kan læses)

››   Når informationskortet er lagt ned blandt holdets 
øvrige informationskort, er det ikke længere tilladt 
for holdet at læse informationen på kortet hvilket 
betyder, at det til enhver tid kun er tilladt at læse 
informationskort, der lige er stjålet. Heller ikke når 
aktiviteten er slut, er det tilladt at læse holdets egne 
informationskort, så det er vigtigt at forsøge at 
huske de informationer, man læser, da hver korrekt 
husket information giver 1 point til holdet

Bag fjendens 
linjer (2)
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spillets aFslutninG
››   Når 15 minutter er gået afblæses kampen, hvorefter 
at alle skal lægge informationskortene væk. Hol-
dene samles, og har på skift førsteretten til at svare 
på spørgsmål, den aktivitetsansvarlige læser op af 
fra en facitliste. Hvis der f.eks. har stået: ”Vidste 

du at en voldbisse tjente mellem 2,50-3 kroner om 
dagen”, kunne spørgsmålet på facitlisten lyde: ”Hvor 
mange kroner tjente en voldbisse om dagen?”. Hvis 
det ene hold ikke kan svare korrekt første gang, får 
det andet hold lov at gætte, og så fremdeles indtil 
alle 80 spørgsmål er gennemgået
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Materialer
20 x 20 meter elastikbane
10 x 10 meter elastikbane
80 mærkebånd
4 markeringsbrikker
2 sæt overtræksveste

antal deltaGere
12-24 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5 min./15-30 min. 

orGaniserinG
››   En kvadratisk midterzone (den indre linje til Køben-
havn) etableres med en 10 x 10 meter bane (det 
afgørende for størrelsen af banen er at forsvarsstyr-
ken ikke kan dække de 4 langsider ved at danne en 
kæde om København)

››   I København placeres 80 mærkebånd (point)

››   Med København i centrum etableres en 20 x 20 
meter elastikbane udenom (den ydre linje)

››   Ca. 10 meter fra den ydre linje ud fra alle 4 langsider 
placeres en markeringsbrik (blå prikker på illustra-
tionen)

››   Deltagerne inddeles i 2 styrker, som får hver deres 
farve overtræksveste på

››   Den fjendtlige styrke fordeler sig på de fire langsider 
udenfor det røde område (den ydre linje). De skal 
forsøge at score så mange point som muligt, inden-
for den givne tidsramme

››   Den forsvarende styrke fordeler sig i den røde zone, 
som er forsvarszonen, hvis opgave er at sørge for, at 
den fjendtlige styrke ikke trænger ind i København

spillets GanG
››   Det gælder nu for den fjendtlige styrke at forsøge at 
komme ind i København uden at blive rørt af en fra 
forsvarsstyrken, som udelukkende må opholde sig i 
den røde zone

Forestil jer at der her på stedet for 100 år siden var sort af håndværkere og 

arbejdsmænd. de hamrer og banker for at bygge en søbefæstning, der skal 

beskytte danmark mod angreb fra fremmede skibe, hvis 1. verdenskrig rykker 

ind. søbefæstningen skal både kunne beskytte de danske soldater mod fjen-

dens bombardementer og sikre, at de har gode muligheder for at skyde og 

ramme den anden vej. og så skal den sørge for, at de danske krigsskibe ikke 

bliver spærret inde af fjenden. nu skal vi se, hvor god søbefæstningen er til at 

forsvare danskerne mod fjender udefra.

››   Forsvarsstyrken må på intet tidspunkt krydse den 
indre linje til København

››   Hvis en fjende røres, skal denne løbe ud af den røde 
zone og røre en markeringsbrik, før at et nyt angreb 
kan forsøges

››   Hvis det lykkes en fjende at slippe igennem den 
røde zone kan fjenden i ro og mag tage et point. 
Hvis det derefter lykkes for fjenden at komme fra 
København og ud igennem forsvarszonen uden at 
blive rørt, er pointet scoret, og kan nu trækkes over 
hovedet. Hvis fjenden røres af en forsvarer, afle-
veres pointet tilbage, og fjenden skal ud og røre en 
markeringsbrik for at kunne angribe igen

››   Når et point er scoret, skal fjenden, som har scoret, 
røre én af markeringsbrikkerne, før at det er tilladt 
at gøre et nyt scoringsforsøg (forsøg evt. med und-
ladelse af denne regel for at se om det gavner spillet 
for din gruppe)

København  
under angreb
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spillets aFslutninG
››   ”København under angreb” spilles over et forudbe-
stemt antal perioder for hvert hold, f.eks. 3 perioder 
pr. hold. Hver periode spilles på tid (2-5 minutter) 
og antallet af point scoret i hver af de 3 perioder 
lægges sammen, hvorefter vinderen findes hos det 
mest scorende hold

Variationer
››   Der kan spilles med, at den forsvarende styrke kan 
miste forsvarere ved, at de kommer til at betræde 
områder udenfor den røde zone. Disse forsvarsspil-
lere udelukkes indtil næste periode spilles

KØBENHAVN
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Materialer
Materialer
4 x 10 meter elastiksnor
8 faner i 2 forskellige farver
2 sæt overtræksveste i forskellige farver
Markeringsbånd
16 pløkke

antal deltaGere
10-40 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5 min./45-60 min.

orGaniserinG 
››   Deltagerne (soldaterne) deles i 2 hold, som får hver 
deres farve overtræksveste på

››   Banen der spilles på svarer til en størrelse af ca. 1 
fodboldbane og er opdelt i 2 lige store halvdele, som 
er markeret med markeringsbånd som midterlinje

››   De 2 hold bliver tildelt hver deres banehalvdel (hhv. 
Vestfronten og fjendens erobrede land), som resten 
af spillet fungerer som hver deres hjemland

››   I hver sin ende af de 2 hjemlande er 2 trekantede 
baser markeret med elastiksnor (ved ca. 24 delta-
gere/1 klasse). Hver langside på trekanterne skal 
være ca. 3 meter. Der skal være minimum 20 meters 
afstand mellem hver base

››   Hvert hold får 4 faner, som placeres med to faner i 
midten af hver base. Fanerne skal være synlige og 
let tilgængelige 

spillets GanG
››   I Frontkamp gælder det om at stjæle modstander-
nes faner

››   Du kan bevæge dig frit og sikkert rundt i eget hjem-
land, men når du træder ind på modstandernes 
hjemland, er du jagtet vildt

vi er 100 år tilbage i tiden og godt beskyttet mod fjender. vi står på et af de i 

alt fire steder i København, der tilsammen danner en beskyttende ring om 

byen: vestfronten, nordfronten, søfronten og sydfronten. nogle steder står 

kanoner og geværer altid parate i tilfælde af krig. så skal de tomme ammuni-

tionslagre selvfølgelig lige først fyldes op med krudt og kanonkugler. hvis ikke 

dette ikke er tilstrækkeligt, kører der et særligt tog rundt på befæstningen 

med våben, mennesker og sågar heste. og der bliver også gravet skyttegrave 

og sat pigtrådshegn op. vi skal nu se, om i både kan forsvare jeres land og 

trænge ind i på fjendens område og erobre deres fane. 

››   Bliver du rørt af en modstander på hans banehalv-
del, skal du gå tilbage på din egen banehalvdel, før 
du igen kan gøre et forsøg på at stjæle fanen

››   Hvis du når ind i én af modstandernes baser uden at 
blive rørt, så har du ”helle” indenfor det markerede 
felt og kan i ro og mag stjæle en fane og gøre dig klar 
til at løbe tilbage til din egen banehalvdel med fanen

››   Hvis du når over midterlinjen og ind på din egen 
banehalvdel, er fanen erobret. Bliver du derimod 
rørt på modstandernes banehalvdel, er fanen gene-
robret og dit forsøg mislykket

››   Fanerne skal til enhver tid være fordelt med lige 
mange i hver base, så vidt det er muligt

››   Du må højest stjæle én fane ad gangen, og når du 
løber med den, skal den være synlig

››   Fanen må gerne sendes videre til en soldaterkam-
merat, som i en stafet, men må ikke kastes

Frontkamp
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››   Der er ingen grænser for hvor mange soldater, der 
kan opholde sig i fjendens baser

››   Hvis man i spillet oplever, at det ved meget defensiv 
taktik er muligt at dække baserne uden at modstan-
derne har en chance for at komme ind til fanerne, 
vil det til enhver tid være en god ide at etablere 
endnu en base med 2 faner i på hver banehalvdel

spillets aFslutninG
››   Når tiden er gået og spillet fløjtes af eller når ét hold 
har erobret alle fanerne

Variationer
››   Frontkamp kan spilles med så mange deltagere 
man vil. Området og antallet af faner og baser 
justeres efter antallet af deltagere.

››   Frontkamp kan ved et deltagerantal på 24 eller der 
over arrangeres med 4 kæmpende hold, hvorefter 
banen inddeles i 4 nogenlunde lige store områder 
med hver deres baser og faner

››   Der kan spilles med flere faner og flere baser. Der 
er i princippet ikke nogen grænser for hvor mange 
faner man kan spille med, men en tommelfinger-
regel er: jo flere deltagere, jo flere baser og jo flere 
faner

››   Der kan indføres et fangehul. Bliver du rørt af en 
modstander, kommer du i fangehullet (træ eller 
markeret område). Krigsfanger kan befries ved, at 
én fra ens eget hold rører træet eller én af krigsfan-
gerne, hvorefter alle i fangehullet befries og forsø-
ger at løbe tilbage til sin egen banehalvdel uden at 
blive rørt
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Materialer
10 x 20 meter elastikbane
4 x (3 x 3) meter elastikbaner
1 overtræksvest pr. deltager
1 tøndebånd

antal deltaGere
14-40 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5-10 min./30-45 min.

orGaniserinG
››   Et 3x3 meter felt placeres i hvert sit verdenshjørne af 
en 10x20 meter elastikbane, hvor den nordligt pla-
cerede elastikbane er Nordfronten, den vestlige er 
Vestfronten og så fremdeles

››   1 tøndebånd (base) placeres i centrum af 10x20 
meter elastikbanen

››   2 deltagere udnævnes til at være tyskere. De reste-
rende deltagere deles så vidt muligt i 4 lige store 
grupper. Hver gruppe stiller sig i henholdsvis Nord-
fronten, Vestfronten, Søfronten og Sydfronten

spillets GanG
››   De 2 tyskere placerer sig i basen i centrum, stikker 
hovederne sammen, lukker øjnene og tæller sam-
men, langsomt, til 10 eller 20, så de andre ikke kan 
høre dem

››   Så snart tyskerne stikker hovederne sammen, er 
”kysten klar”, og alle soldater fra de 4 fronter skal 
løbe rundt om tyskernes base. Denne regel SKAL 
overholdes. Soldaterne må ikke bare løbe rundt lige 
ude foran deres egen front 

››   Når tyskerne har talt til 10/20 råber de højt: 
”TYSKERNE KOMMER”, hvorefter de forsøger at 
fange alle de soldater, de kan, inden de når i dæk-
ning på egen front (indenfor egen elastikbane)

››   Soldaterne skal holde sig indenfor banen. Den 
aktivitetsansvarlige afgør, om en soldat er kom-
met udenfor. Hvis en soldat er udenfor banen anses 
denne for at være blevet skudt af tyskerne

››   De soldater som fanges anses for at være blevet skudt 
og omdannes i stedet til tyskere, og hjælper nu med at 
fange soldater

››   Aktiviteten gentages indtil der kun er soldater til-
bage fra én af fronterne

spillets aFslutninG
››   Når der kun er soldater fra én af fronterne tilbage, 
hyldes disse som dem der slog tyskernes angreb 
tilbage

››   Når det anses for at være en umulig opgave for de 
nuværende tyskere at fange de sidste soldater (fore-
kommer en sjælden gang imellem, når deltageran-
tallet er lavt)

Variationer
››   I stedet for at fangede soldater bliver til tyskere, kan 
de blive til miner/søminer, som bliver stående hvor 
de blev fanget og får en vest på. Miner skal stå med 
deres fødder solidt plantet i jorden, men må gerne 
strække og vride sig for at røre forbipasserende 
soldater. Bliver en soldat rørt, også inden tyskerne 
er begyndt at fange, så sprænger den rørte soldat i 
luften og bliver ligeledes til en mine, som stiller sig i 
forlængelse af den mine han/hun blev rørt af

Tyskerne 
kommer
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JT vi er 100 år tilbage i tiden og godt beskyttet mod fjender. vi står på et af de i alt fire steder i 

København, der tilsammen danner en beskyttende ring om byen: vestfronten, nordfronten, 

søfronten og sydfronten. nogle steder står fæstninger, kanoner og geværer klar. lagrene venter 

bare på at blive fyldt op med krudt og kanonkugler. hvis det viser sig ikke at være nok, kører der 

et særligt tog rundt på befæstningen med flere våben, mennesker og sågar heste. På landjorden 

bliver der gravet skyttegrave og sat pigtrådshegn op. På havet bliver der søsat flydende afspær-

ringer. nu kommer tyskerne, og vi skal se om befæstningen kan beskytte jer.
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Materialer
1 tøndebånd pr. deltager (minus 1 tøndebånd)

antal deltaGere
8-25 deltagere (rekrutter)

Forberedelsestid/VariGhed
2 min./10-15 minutter

orGaniserinG
››   Tøndebåndene lægges på jorden i en stor cirkel

››   Alle rekrutter inklusiv kokken tildeles én af fire 
forskellige madretter, som i stor stil blev indtaget 
under befæstningstiden: 1) Kødsuppe, 2) Klipfisk, 3) 
Ærter & flæsk og 4) Bøf

››   Deltagerne stiller sig i hvert deres tøndebånd og 
spilstyreren (kokken) stiller sig i midten

spillets GanG
››   På kokkens kommando råbes der f.eks.: ”KLIPFISK”, 
hvilket betyder, at de rekrutter, som har fået tildelt 
denne madret, skal finde et nyt tøndebånd at stille 
sig i

››   Umiddelbart efter at kokken har råbt, stiller denne 
sig i et tøndebånd, og det betyder, at der er et tøn-
debånd for lidt. Den rekrut, som ikke når ind i et nyt 
tøndebånd, kommer i overskud og bliver dermed 
den nye kok

››   Der kan råbes flere madretter ad gangen, og hvis 
der råbes: ”RUSKUMSNUSK”, skal alle rekrutter finde 
et nyt tøndebånd at stille sig i

spillets aFslutninG
››   Når stemningen og energien  
hos deltagerne er dalende  
eller hvis maven f.eks. ikke  
kan tåle mere kødsuppe ;-)

vi er 100 år tilbage i tiden. soldaterne arbejder hårdt for at gøre danmark klar til 1. 

verdenskrig. når ikke de er på skydeøvelser, sætter de pigtrådshegn op og graver 

skyttegrave. arbejdet kræver seje gutter og bjerge af mad.  Kokken er konstant på 

overarbejde og ved præcist, hvad han må servere for sine soldaterkammerater. til 

hverdag spiser soldaterne tykke brune kødsupper og fede skiver blævrende flæsk. 

når der er fest – og det hjælper gevaldigt på humøret i krigstid - ryger salte klipfisk 

og røde bøffer skiftevis ned i de skrigende soldatermaver. nu er i sultne soldaterre-

krutter – undtagen den uheldige af jer, som er kok. Men den hårde kokketjans kan 

hurtigt blive en andens.

Variationer
››   Antallet af forskellige madretter kan sættes ned til 
3, hvis deltagerantallet er 12 eller mindre, hvilket 
kommer til at betyde, at der er flere pladser der skal 
byttes, når der råbes en madret og dermed er der 
også større chance for at få en ny plads som kok

››   Hvis rekrutter lader sig fange med vilje, kan den 
aktivitetsansvarlige vælge en ny kok blandt andre 
rekrutter for ikke at underminere en ellers god leg

Den lede 
kokketjans
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Psst! Vil I smage 

soldatermad? Bliv 

Soldat for en dag  

med Skoletjenesten.



26   /   Kulturhistorie i bevægelse   /   Fabelagtige Fangelege

Materialer
5 x 15 meter elastikbane
2 sæt overtræksveste
3 mærkebånd pr. 2 deltagere

antal deltaGere
8-16 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5 min./15-30 minutter

orGaniserinG
››   En bane á 5 x 15 meter sættes op og strækkes godt 
ud i længden

››   Deltagerne deles i 2 lige store hold

››   V1-V4 er vagter og placeres i det indkredsede 
område (vandet). I dette område skal der være luft 
mellem vagterne, så det er muligt for soldaterne at 
slippe igennem

››   S1-S4 er soldater og placeres på søfortet uden for 
det indkredsede område

spillets GanG
››   V1-V4 holder vagt og har til opgave at ingen stikker 
af fra søfortet med henblik på at redde sig ulovlig 
landlov. De kan kun holde vagt inden for det marke-
rede felt. Vagterne må række ud over det markerede 
felt i forsøg på at fange soldaterne, men de må ikke 
træde uden for det markerede felt

››   Sker det, at en vagt træder uden for det markerede 
felt med bare det mindste af en legemsdel, reduce-
res vagterne med én person

››   V1-V4 har til opgave at forhindre soldaterne: S1-S4 
i at krydse vandet og komme ind til fastlandet, og 
vigtigst af alt at hindre dem i at nå tilbage til søfor-
tet, hvilket gøres ved at røre soldaterne i forsøg på 
at trænge ind til fastlandet eller retur til søfortet

i er på et søfort for 100 år siden og får tilbudt det fine soldaterjob som 

Chalup-roer. en Chalup-roer fragter gæster til og fra søfortet trekroner. 

det er en god tjans, fordi man får lov til at komme mere på land end de 

andre. Men det er også et hårdt og farligt arbejde. særligt i uvejr, hvor 

det tager længere tid end normalt at komme tilbage til fortet. er roeren 

så heldig at komme sikkert tilbage på fortet efter den farefulde tur, 

risikerer han at få skyld for at have snydt sig til ekstra landlov, som det 

hed sig. der var da nok også nogen, der udnyttede muligheden og stjal 

sig til lidt landlov. nu skal i forsøge at få ekstra tid på land. uden at 

vagterne opdager det.

››   S1-S4 skal forsøge at trænge igennem vagterne 
til fastlandet og endnu vigtigere at nå tilbage til 
søfortet, da de i så fald er lykkes med at tilrane sig 
ulovlig landlov, hvilket giver 1 point til holdet for 
hver soldat det lykkes for

››   Det er tilladt for soldaterne at fortryde løb – forstået 
på den måde at de må igangsætte et forsøg på at 
komme over til fastlandet, men fortryde på vejen 
over og løbe tilbage til Søfortet for ikke at blive 
taget af vagterne

››   Bliver en soldat rørt af en vagt i forsøg på at krydse 
vandet, mister soldaten ét liv og går tilbage til 
søfortet. Mister en soldat sit tredje liv, er han ude i 
resten af omgangen

››   Hvert hold skiftes til henholdsvis at være vagter og 
soldater 2 gange hver á ca. 2-3 minutter pr. omgang

Landlov
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spillets aFslutninG
››   Når begge hold har prøvet at være soldater 2 gange, 
hvorefter pointene tælles sammen og en vinder 
findes

Variationer
››   Det taktiske element i aktiviteten kan øges på 
følgende måde: Bliver en soldat fanget på vej mod 
fastlandet, dør han. Bliver en soldat derimod fanget 
på vej mod søfronten, dør hele holdet. Der kan kun 
scores ét point pr. omgang i denne variant. Dette 
point scores ved, at én person lykkes med at komme 
frem og tilbage én gang mellem søfortet og fastlan-
det. Pointet tæller dog kun, hvis alle holdkammera-
ter er ude af søfortet i det øjeblik, en spiller er ved at 
løbe ind i søfortet igen. Soldaterne kan, af taktiske 
årsager, begå selvmord ved at løbe lige i armene på 
en vagt eller ud over sidelinjen for at scoringsfor-
søget lykkes. Så snart en omgang er færdig, hvad 
enten der er scoret point eller ej, bytter de to hold 
roller, så de hele tiden skiftes til at få chancen for at 
score ét point. Der spilles først til 2 eller 3 point.

Psst! Tag på Trekroner 

med Skoletjenesten og 

prøv Søfortets hemme-

ligheder.

   Fastlandet

 V1 V2  V3 V4
   

   søFortet

 S1 S2  S3 S4
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Materialer
2 x (3 x 3) meter elastikbaner
1 Vestvolden stratego sæt pr. hold
1 sæt overtræksveste pr. hold
1 fane pr. hold

antal deltaGere
10-30 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
10 min./30-60 min.

orGaniserinG
››   Deltagerne inddeles i 2 hold

››   En bane på størrelse med en fodboldbane er pas-
sende

››   Hvert hold får en base etableret af en 3 x 3 meter 
udtrukket elastikbane, som ligger mindst 50 meter 
fra hinanden

››   I spillet indgår én fane pr. hold. Fanen gemmes 
inden for en radius af 10 meter fra basen. Den må 
ikke graves ned eller placeres højt i et træ og den 
skal kunne ses

››   Spillebrikkerne blandes og hver deltager trækker en 
brik fra holdets bunke

››   Nu gælder det om at fange modstanderne og derved 
skabe mulighed for at vinde en spillebrik fra det 
andet hold, hvis man vel og mærke har en spillebrik 
af en højere værdi end modstanderen

spillets GanG
››   Når to modstandere mødes og rører ved hinanden, 
skal de begge vise deres spillebrik

››   Den der har spillebrikken med den højeste rang, 
vinder den andens spillebrik

››   I en duel hvor to modstandere har samme rang, 
begås der ”selvmord” og der byttes spillebrik

››   Hvad enten duellen er tabt eller vundet duellen, skal 
deltageren tilbage til sin egen base for enten at tage 
en ny spillebrik eller at aflevere den vundne spillebrik

››   Holdkammerater må ikke bytte spillebrikker

››   Hvis der ikke er flere spillebrikker tilbage at tage i 
bunken er man ude af spillet

det er 1 verdenskrig. officererne har travlt med at holde styr på og fordele opgaver til de 

tusinder af soldater, der er her. officerer er de chefer, der bestemmer mest. underofficerer 

eller sergenter er mellemledere.  de menige soldater er dem, der udfører opgaverne og 

angriber fjenden. antallet af stjerner eller andre tegn på skuldrene fortæller, hvem der 

bestemmer. dem der har flest, bestemmer mest. nu skal i kigge på kort og finde ud af, 

hvem der bestemmer i jeres krig.

››   Deltagere med en mine må ikke fange nogen, men 
skal lokke modstandere i en fælde sådan at de selv 
bliver fanget

››   Minen springer kun én gang, og skal derfor bruges 
med omtanke. Når den er sprunget skal den afleve-
res til modstanderen, der udleverer sin spillebrik, 
med mindre der er tale om en kornet

››   Det eneste kort, der kan slå minen, er kornetten

››   Minen kan som den eneste spillebrik ikke erobre 
fanen og det er dermed heller ikke tilladt for en 
deltager med en minespillebrik at opholde sig i 
fanebasen

››   I duel med Generalmajoren og Spionen vinder den, der 
rører den anden først og spørger: ”Må jeg se din brik”

››   Hvis fanen erobres, skal den bæres synligt og for-
søges bragt til egen base uden at man bliver rørt. 
Undervejs må fanen ikke kastes, men den må gerne 
leveres videre til en holdkammerat, som i en stafet. 
Hvis dette lykkes annulleres pointsystemet og hol-
det med den erobrede fane har vundet (alternativt 
tæller fanen for 25 point og kan stjæles retur)

Vestvolden 
Stratego
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››   Bliver man rørt af fanen ved erobringen, skal den 
afleveres tilbage, ligegyldigt om duellen er vundet 
eller ej. En generobret fane gemmes på ny under 
samme præmisser som ved spillets start

spillets aFslutninG
›› Man kan selv vælge, hvornår man afslutter spillet: 
–  Når tiden er gået og spillet fløjtes af 
–   Når et hold har tabt alle sine spillebrikker eller 
–   Når fanen er erobret

Til sidst tæller man sammen, hvilket hold der har flest 
point ud fra følgende tabel:

 1. Generalmajor  12 point
 2.  Oberstløjtnant  11 point
 3.  Kaptajn  10 point
 4.  Premierløjtnant  9 point
 5. Løjtnant  8 point
 6. Sekondløjtnant 7 point
 7. Oversergent 6 point
 8. Sergent 5 point
 9. Kornet 4 point
 10. Menig 3 point
 11. Mine 2 point
 12. Spion 1 point

Variationer
››   Vestvolden stratego kan spilles med en strateg på 
hvert hold, som sidder i basen gennem hele spil-
let. Denne person leder og fordeler slagets gang og 
hvornår de forskellige spillebrikker skal i spil. Stra-
tegen behøver ikke at udstikke en tilfældig spille-
brik, men må gerne tænke over, hvilke spillebrikker 
det er smart at uddele

››   En Menig kan på afstand råbe en modstander an, 
hvorefter modstanderen skal vise sin spillebrik for 
den Menige – højeste spillebrik vinder!

››   Minen er den eneste spillebrik, som må skiftes ud, 
men den skal være benyttet i mindst én duel mod 
en modstander. Når du skifter spillebrikken ud, skal 
den ligges ind midt i bunken af spillebrikker

››   Vestvolden stratego kan spilles med en fane i form 
af en spillebrik. Fanen kan slå alle undtagen minen 
og blive slået af alle – det er afgørende for den, der 
har fanen at røre modstanderen først og spørge: 
”Må jeg se din brik”. I princippet de samme regler 
som i kampen mellem Generalmajoren og Spionen. 
Spillet kan stadig spilles på tid, men vil blive afgjort 
i det øjeblik at fanen har tabt en duel og dermed 
er erobret!i det øjeblik at fanen har tabt en duel og 
dermed er erobret!
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Samarbejde og
kommunikationMaterialer

10 x 20 meter elastikbane
5 tøndebånd
1 overtræksvest pr. fanger

antal deltaGere
Min. 12 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
2 min./10-15 min.

orGaniserinG
››   En 10 x 20 meter elastikbane sættes op og tønde-
båndene fordeles på banen. Ved 12 deltagere eller 
derunder benyttes en 10 x 10 meter elastikbane

››   2 fangere (generaler) udnævnes og tager overtræks-
veste på (flere generaler udnævnes under legen)

spillets GanG
››   Det gælder nu for generalerne om at fange de andre 
(rekrutterne) ved at røre dem

››   Når man bliver fanget, skal man på militær vis gøre 
honnør med den ene hånd, så de andre rekrutter 
kan se, at man er fanget

››   Dem, som ikke er blevet fanget skal forsøge at befri 
dem, der er blevet fanget. Dette gøres ved, at 2 
rekrutter løber hen til én rekrut, der er fanget. De 2 
rekrutter laver en kongestol, som den fangede sæt-
ter sig op i. I kongestolen bliver rekrutten transpor-
teret hen i et tøndebånd, og er derefter befriet og 
med i legen igen (for de mindre børn kan det være 
en god ide at give befriere ved, at 2 rekrutter tager 
den, der er ”død” under hver sin arm og går sammen 
med denne person hen i et tøndebånd for at blive 
befriet)

››   Så snart en rekrut sidder i kongestolen, er både han 
og de 2 andre rekrutter fredet, indtil de har befriet 
den fangede rekrut i kongestolen

››   Hvis det viser sig, at spillet går lidt i stå undervejs 
på grund af for mange tøndebånd, kan tøndebån-
dene fjernes én efter én indtil antallet er passende

vi er havnet her for 100 år siden sammen med tusinder af soldater. 

1. verdenskrig er brudt ud, og cheferne med de mange stjerner på 

skuldrene skal have styr på deres mænd. august Peder tuxen er en 

berømt generalløjtnant på den tid – med tre stjerner på hver skul-

der. han bestemmer allermest, men det vil han faktisk helst være fri 

for. han vil hellere bruge tiden på at skrive krigsbøger og se ballet. 

heldigvis får han hurtigt styr på tropperne og kan vende tilbage til 

skrivebordet og teaterforestillingerne. nu skal vi teste jeres form og 

se, om i er hurtige nok til at undgå generalernes klør. skynd jer.

››   Undervejs udnævnes flere og flere generaler, da 
de relativt tidligt vil erfare, at de er på en umulig 
opgave og derfor har brug for forstærkning. Balan-
cen mellem, at generalerne har en chance for at 
fange alle rekrutter og at rekrutterne har en chance 
for at holde sig i live søges fundet

spillets aFslutninG
››   Når alle er blevet fanget, når de 2 generaler trænger 
til en udskiftning eller det er tid til at andre får lov 
til at prøve at være generaler

Variationer
››   Alle der bliver fanget kan gøres til generaler. Denne 
variant er passende, når det er ved at være tid til at 
slutte dagens aktiviteter, da legen slutter automa-
tisk, når den sidste rekrut bliver fanget

››   Et fangehul kan etableres. Når en rekrut bliver fanget, 
skal rekrutten stille sig hen i fangehullet og gøre hon-
nør. Det er kun muligt at befri rekrutter, som opholder 
sig i fangehullet, hvilket betyder, at man ikke kan 
befries, imens man er på vej hen i fangehullet

Generaler i 
krigshumør
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Materialer
24 markeringsbrikker
1 sæt husk befæstningen spillebrikker (24 stk.)

antal deltaGere
8-14 deltagere pr. bane

Forberedelsestid/VariGhed
5 min./15-30 min.

orGaniserinG
›› 24 markeringsbrikker placeres så de danner en stor 
firkant med 6 markeringsbrikker i 4 rækker. Der skal 
være ca. 1 meter mellem hver markeringsbrik

›› Under hver markeringsbrik placeres én spillebrik, 
som under temaet: Københavns Befæstning, kunne 
være billeder af en kanon, infanterister der fægter, 
mv. Der er 2 af hvert billede, og de hører sammen 
parvis. Billederne lægges altid med motivet nedad

›› Gruppen deles i 2 lige store hold, så vidt det er 
muligt. De 2 hold stiller sig bag hver deres farve 
markeringsbrik, som er placeret et par meter fra 
banen

spillets GanG
›› Det gælder nu for holdene om at få flest stik

›› Når den aktivitetsansvarlige sætter spillet i gang 
løber de 2 første i køen fra hvert hold ind på banen 
og stiller sig ved hver deres markeringsbrik. De løf-
ter markeringsbrikken, kigger på billedet og prøver 
at give information om billedet til deres makker og 
holdet ved at mime eller sige lyde

›› Kommer 2 fra samme hold frem til at de har samme 
billede, har de fået et stik, markeringsbrikken lægges 
tilbage, og de løber tilbage til deres hold med stikket

›› Har 2 fra samme hold 2 forskellige slags billeder, 
skal de lægge billederne på plads under markerings-
brikkerne med billedet nedad og løbe tilbage

›› Når man er nået tilbage til holdet, har klappet den 
forreste i rækken i hånden, løber de 2 næste afsted

›› Det er en fordel, hvis nogen fra hvert hold prøver at 
huske, hvor de forskellige billeder er. Det er tilladt at 
hjælpe sine holdkammerater ved at råbe til dem

vi er landet først i 1900-tallet og må hele tiden springe til side for ikke at blive 

væltet omkuld af tusindvis af soldater. soldaterne er her for at beskytte dan-

mark, hvis 1. verdenskrig kommer ind i landet.  selvom danmark ikke er i egent-

lig kamp og heldigvis undgår krigens mest ødelæggende konsekvenser, så træner 

soldaterne på livet løs for at være parate. For tænk nu hvis..

det kan være svært at forestille sig, hvordan stedet, krigen og soldaterne så ud. 

det får i at se nu, når vi skal spille huskespil på en helt ny og hurtig måde.

›› Hvis man allerede har valgt en markeringsbrik, kan 
man ikke vælge om, også selvom at det var en fejl

›› Man må ikke begynde at mime sit valgte billede, 
før makkeren har valgt et billede og man kan ikke 
vælge den samme markeringsbrik, som en fra et 
andet hold allerede står ved

spillets aFslutninG
›› Når alle stik er taget

Variationer
›› Det er ikke tilladt at hjælpe holdkammerater, der er 
ude på banen ved at råbe, hvor de skal hen. Dette 
betyder, at det bedre kan betale sig at tænke taktisk 
og lave aftaler, inden man løber for derved at samar-
bejde og dele hinandens viden om, hvor identiske spil-
lebrikker ligger på banen. Det skaber mindre forvir-
ring og stress for de personer, som er inde på banen

›› For de yngste deltagere kan man vælge at fjerne 
markeringsbrikkerne, hvor et stik er taget, da det 
skaber bedre overblik

Husk 
befæstningen 
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Materialer
1 sæt spillekort med soldater på
8 markeringsbrikker

antal deltaGere
12-24 deltagere pr. sæt spillekort

Forberedelsestid/VariGhed
5 min./10-15 min.

orGaniserinG
›› Deltagerne inddeles i 4 hold, som får hver deres 
”kortfarve”: Klør, Ruder, Hjerter og Spar, med rang-
orden

›› 4 stafetbaner etableres med start ved hver deres 
markeringsbrik med ca. 2 meter mellem hver bane 
og ca. 15 meter ud til 4 markeringsbrikker, opstillet 
ud for hvert holds løbebane

›› Kortspillet er blandet godt og kortene tilfældigt for-
delt med 13 spillekort under hver markeringsbrik

›› De 4 hold med 3-6 deltagere pr. hold stiller sig i kø 
bag hver deres markeringsbrik ved start

spillets GanG
›› Når stafetten går i gang, skal hvert hold have styr 
på tropperne ved at indsamle rangordenen fra 1 
(generalmajoren) til 13 (værnepligtig) i holdets til-
delte ”kortfarve”

›› Første deltager fra hvert hold løber ved et startsig-
nal ud for at løfte én af markeringsbrikkerne for 
at kigge de 13 rangorden kort igennem efter gene-
ralmajoren (nr. 1). Ligger generalmajoren ikke der, 
må deltageren tilbage til holdet, hvorefter næste 
deltager løber afsted

Styr på  
tropperne
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tusinder af soldater, som deres chefer styrer 

med hård hånd. officererne bestemmer mest. 

sergenter er mellemledere. de menige og 

værnpligtige soldater udfører de egentlige 

opgaver og angriber fjenden. der er i alt 13 

forskellige soldatergrader. de lyder sådan her 

– med direktøren først og arbejdsbien til sidst.

nu skal i finde ud af, hvem i er på hold med 

– og så gælder det ellers bare om at komme 

af sted.

 1) generalmajor 

 2) oberstløjtnant 

 3) Kaptajn 

 4) Premierløjtnant 

 5) løjtnant 

 6) sekondløjtnant 

 7) stabssergent 

 8) oversergent 

 9) sergent 

 10) Kornet 

 11) Kornetelev 

 12) Menig 

 13) værnepligtig

 

›› Der må kun løbe én deltager fra hvert hold ad gan-
gen, og kun løftes én markeringsbrik pr. løbetur

›› Når et hold har fundet generalmajoren gælder det 
2´eren i samme ”kortfarve”, derefter 3’eren osv.,…

›› Holdet må ikke kommunikere med løberen. Kun 
holdets spillere ved start må diskutere, hvor kortene 
er placeret

spillets aFslutninG
›› Det hold som først når til 13, har vundet Rangorden 
stafetten

Variationer
›› Ved store grupper kan flere baner opstilles ved siden 
af hinanden, dog med lidt god afstand, da det er vig-
tigt, at de ikke tager rangorden kort fra hinandens 
baner, da der så går uorden i aktiviteten
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Materialer
1 par mobility briller pr. deltager (minus 1 pr. ubåd)

antal deltaGere
12-50 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5 min./max. 10 min. pr. spil

orGaniserinG
››   Med eksempel i en gruppe på 24 personer etableres 
en bane på ca. 20 x 20 meter

››   Deltagerne inddeles i 4-6 hold med minimum 4 del-
tagere på hvert hold (ubåde)

››   Hver ubåd placerer sig med god afstand til hinan-
den forskellige steder på banen

››   Deltagerne stiller sig i ”tog-formation” med hæn-
derne på den foranstående holdkammerats skuldre

››   Alle deltagere, på nær den sidste i ”toget” på hver 
ubåd, tager mobilitybriller på

››   Den seende på ubådene er nu kaptajn, mens den 
forreste i ubåden er en ladt torpedo

spillets GanG
›› Start med at beslutte hvor længe spillet varer, eller 
hvor mange point, der afslutter spillet

››   Ved startsignalet skal kaptajnen dirigere ubåden 
med henblik på at torpedere andre ubåde og selv 
undgå det

››   Kaptajnen styrer ubåden ved at give følgende kom-
mandoer:

 - Ét klap på skuldrene med begge hænder = Lige ud 
 - Ét klap på venstre skulder = Drejning til venstre 
 - Ét klap på højre skulder = Drejning til højre 
 - To klap på begge skuldre = Affyring af torpedo

For 100 år siden var england i krig med tyskland. Krigen kommer tæt på 

danmark, fordi englænderne fra deres ubåde har stor succes med at 

skyde de tyske skibe i sænk i Østersøen. ubådene passerer nemlig 

danmark på vejen mod Østersøen. en dag støder englands ubåd e-13 på 

grund ved den lille ø saltholm syd for København og bliver angrebet af 

tyske torpedoer og maskinkanoner. danskerne får heldigvis stoppet 

angrebet og bliver udråbt som helte – selvom halvdelen af de engelske 

soldater drukner. nu skal i bekrige hinanden i ubåde. det er kun kaptaj-

nen, der kan se – så det bliver svært at undgå torpedoerne, som flyver om 

ørerne på jer.

››   Når disse kommandoer har bevæget sig gennem 
ubådens besætning, bevæger ubåden sig efter 
direktionerne, indtil en anden ubåd er lige fremme 
i forhold til ubådens front. Da sendes en torpedo 
afsted ved at afgive den korrekte kommando, og så 
snart ordren har forplantet sig gennem besætnin-
gen, går den forreste deltager i ubåden (torpedoen) 
solo fremad i en lige linje, så vidt muligt

››   Hvis torpedoen rammer en fremmed ubåd, har 
holdet scoret 1 point, og stryger torpedoen forbi er 
det en forbier. Så snart en torpedo er sendt afsted, 
er det tilladt for hele besætningen at tage mobility- 
brillerne op i panden for at følge torpedoens færd. 
Hvis det på lang afstand kan ses, at torpedoen går 
forbi, kan torpedoen kaldes tilbage

››   Alt imens en torpedo er undervejs ligger ubåden 
stille i ”vandet” og er dermed meget sårbar, så jo 
hurtigere torpedoen stryger afsted, desto bedre (de 
aktivitetsansvarlige sørger for sikkerheden)

Undervandskrig
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››   Så snart torpedoen har ramt, skudt forbi eller er 
blevet kaldt tilbage, må torpedoen tage mobility- 
brillerne af, løbe hen til den nuværende kaptajn, 
give kaptajnen brillerne på, hvorefter torpedoen 
bliver ny kaptajn. Dette skal gå stærkt, da ubåden er 
et nemt offer for andre kyniske kaptajner

››   Alt imens en torpedo er sendt af sted, er det tilladt 
for den øvrige besætning at gøre sig så lille som 
muligt ved at rykke tæt sammen, da det gør dem til 
et sværere mål at træffe

››   Det kan være svært at holde styr på pointene, men 
aftal, at hver enkelt ubåd tæller sine point højt for 
hver gang, de scorer ét point ved en fuldtræffer, da 
det giver lidt støtte i forsøget på at bevare overblik-
ket over scoren

spillets aFslutninG 
››   Når en forudbestemt tid er gået eller et forudbe-
stemt antal point er scoret

Variationer
››   For de mindre børn kan en ubåds ”køreskole” være 
en god indledende øvelse. På denne skole øver 
besætningerne sig i at styre ubåden, f.eks. ved at 
konkurrere om at komme først fra A til B gennem 
en forhindringsbane eller ved at skyde til måls efter 
bestemte træer eller andet
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Materialer
4 stålspir
Sisalsnor
1 reb á 20 meter + 1 reb á 5 meter
1 par mobility briller pr. deltager
1 hjelm

antal deltaGere
8-24 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5 min./15-30 min.

orGaniserinG
››   En 10 x 20 meter bane etableres af de 4 stålspir, som 
placeres med ét i hvert hjørne. Disse forbindes med 
sisalsnor, som kører hele banen rundt i hoftehøjde

››   Deltagerne kaldes sammen i en gruppe inde på 
banen og får udleveret et par mobilitybriller hver, 
som tages på

››   Deltagerne skal tage mobilitybrillerne på og følges 
op i et hjørne af banen. Det er vigtigt, at de står 
rimelig tæt sammen, så de er sikre på, at de har de 
bedste betingelser for at høre den information de 
skal have

spillets GanG
nedenstående oplæses langsomt og tydeligt
››   Indenfor den afgrænsede bane I nu står i, skal I 
finde et tykt reb på 20 meter, 1 tyndt reb på 5 meter 
og 1 hjelm

››   Når I har fundet begge reb, skal I med det tykke reb 
forsøge at danne den perfekte karré, som kendeteg-
nes ved at være lige lang på alle 4 sider

››   I centrum af karréen (firkanten) skal I danne en cir-
kel med det tynde reb og i midten af det tynde reb, 
skal en af jer stå med hjelmen på

vi er havnet midt i 1. verdenskrig. soldater øver sig på at 

forsvare danmark, såfremt krigen rykker ind i landet. når der 

bliver skudt med gevær på landjorden, stiller soldaterne sig 

typisk på ’linje’ eller i ’karré’. eller de skifter mellem disse to 

opstillinger. soldaterne står på linje, når de fra et antal linjer 

bag hinanden skyder mod fjenden på skift. en karré er en 

firkant med lige lange sider, hvorfra soldaterne kan forsvare 

sig til alle sider. Karréen er særlig god, når fjenden kommer 

ridende på hest. i får brug for militær præcision, når i nu – 

blinde og stumme – skal lave en perfekt ’karré’.

››   I skal være opmærksomme på, at den der finder 
hjelmen, ikke må sige noget under resten af opga-
ven, men må gerne kommunikere på andre måder

››   Alle dem, der kommer i kontakt med personen med 
hjelmen, bliver klappet 3 gange på skulderen, hvor-
efter de heller ikke må sige noget resten af tiden, 
men ligeledes må kommunikere på andre måder

››   Når I mener, I har lavet en perfekt karré med en cir-
kel i centrum og personen med hjelm på i centrum 
af cirklen skal I sige til, hvorefter der gives tilladelse 
til, at I kan tage mobilitybrillerne af og se hvordan I 
har klaret det

››   I må på intet tidspunkt tage brillerne af eller gå 
udenfor banen, men det sørger jeg for, at I ikke gør

Den Perfekte Karré
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tips
››   Det tykke reb, det tynde reb og hjelmen placeres 
først, når deltagerne har modtaget information 
om opgaven og er gået i gang med at løse den (det 
tynde reb og hjelm kan fjernes, hvis sværhedsgra-
den skal sættes ned)

››   Der kan gives råd og vejledning efter behov. Hvis 
en gruppe har svært ved at komme i gang, må der 
gerne gives ideer til f.eks. organisering, løsningsmo-
deller, hvordan den med hjelmen kan kommunikere, 
etc. 

››   Hvis de har svært ved at finde rebene og hjelmene 
kan disse flyttes, så det bliver lettere for holdet

››   Deltagerne er meget afhængige af den information, 
de modtager og det er graden af information og tips 
som gør, om aktiviteten kommer til at lykkes

spillets aFslutninG
››   Når gruppen mener, at de har løst opgaven, gør de 
opmærksom på dette, hvorefter opgaven vurderes 
af den aktivitetsansvarlige.
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Materialer
49 sorte kvadratiske felter

antal deltaGere
4-12 deltagere (afhængigt af søminefeltets størrelse) 

Forberedelsestid/VariGhed
2 min./10-15 min.

orGaniserinG
››   Et Søminefelt bestående af 7 x 7 sorte kvadratiske 
felter etableres (stødminer er røde på illustratio-
nen). Sværhedsgraden kan øges ved flere felter, 
f.eks. 8 x 8 felter

››   Alle gruppens deltagere tager opstilling ved start, 
hvorfra de orienteres om opgaven

spillets GanG
››   Det er gruppens opgave at finde vej gennem sømine-
feltet fra start til slut uden at gå ind i en stødmine

››   De må kun gå én ad gangen ude i Søminefeltet, og 
gruppens deltagere skal skiftes således, at alle skal 
have prøvet én gang, før at et gruppemedlem kan 
prøve at gå for anden gang og så fremdeles

››   Gruppen skal lægge en strategi for, hvordan de i fæl-
lesskab løser opgaven, såsom hvordan de husker og 
registrerer stødminer og sikre felter. Når de mener at 
have lagt en holdbar strategi, skal de begynde at løse 
opgaven i praksis

››   Fra det øjeblik de begynder at løse opgaven i 
praksis, må de ikke længere kommunikere ver-
balt (anden kommunikation er tilladt) og ej heller 
bevæge sig rundt, med undtagelse af den person, 
der forsøger at gå igennem søminefeltet (der kan 
differentieres i reglerne alt efter sværhedsgrad)

››   Når et gruppemedlem går ind i en stødmine (så snart 
feltet er rørt), er det næste gruppemedlems forsøg

››   Hvis en person vælger at gå ud af søminefeltet, tæl-
ler det for et forsøg (en sprængt stødmine)

1. verdenskrig buldrer uden for danmarks grænser. den ene sømine efter den 

anden eksploderer i havet. en sømine er en kasse med sprængstof, der bliver lagt i 

havet for at spærre for fjendens skibe. det har taget over 50 år at designe den 

perfekte sømine. der er to typer. den ene springer, når den bliver antændt. den 

anden springer, når den bliver ramt af noget eller nogen. danmark har også sømi-

ner som en vigtig del af det forsvar, der skal beskytte os, hvis krigen kommer ind 

over den danske grænse. nu skal i slippe udenom de modbydelige søminer. ellers 

forulykker i som alverdens sømænd gjorde det under krigen.

››   Opgaven er løst, når én person ved hjælp af sine 
holdkammerater, kan gå fra start til slut uden at gå 
ind i en stødmine (færre eller flere stødminer eller 
felter kan ændre sværhedsgraden)

››   Stødminer forbliver stødminer til trods for, at de 
sprænger under mislykkedes forsøg på at trænge 
igennem søminefeltet

tips
››   En måde at løse opgaven på har bl.a. været at 
placere gruppemedlemmer ud fra hver række, hvis 
opgave er at pege tomlen op eller ned alt efter, om 
der er fri bane på de felter, personen i søminefeltet 
markerer at ville gå ind på

››   Mange glemmer at tage i betragtning, at de kan 
ende i en blindgyde hvilket kræver, at de skal have 
udtænkt en plan for, hvad de gør, hvis personen i 
søminefeltet er på vej ind i en blindgyde

Sprængfarligt 
farvand
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spillets aFslutninG
››   Når gruppen er lykkes med at komme igennem 
søminefeltet fra start til slut uden at ramme en 
stødmine

››   Hvis opgaven er en del af flere pointgivende opgaver 
og løses indenfor den givne tidsramme, får gruppen 3 
point. Yderligere 1 point tildeles ved løsning af opga-
ven på mindre end 20 forsøg og yderligere 1 point til-
deles ved løsning af opgaven på mindre end 10 forsøg

Psst! Find hemmelige 

spor fra fortiden i Skole-

tjenestens mobilspil 

Forsvundet i tiden..

slut

start
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Materialer
4 markeringsbrikker
4 sæt overtræksveste
1 sæt opgavekort til tidsmaskinen

antal deltaGere
16 til 50 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
Ingen/15-30 min.

orGaniserinG
››   Deltagerne deles i 4 lige store hold

››   En firkantet bane markeres med 4 markeringsbrik-
ker, ét i hvert hjørne. Siderne skal have en længde 
så de 4 holds deltagere kan stå skulder mod skulder 
mellem markeringsbrikkerne på hver langside af 
firkanten

››   Den aktivitetsansvarlige stiller sig i centrum af fir-
kanten, og de 4 hold stiller sig på siderne af rektang-
let mellem de 4 markeringsbrikker

spillets GanG
››   Deltagerne får information om, at personen i cen-
trum er indmaden af en tidsmaskine, som inden 
længe vil præsentere dem for et stykke kulturhisto-
rie og en række opgaver

››   Tidsmaskinen stiller en række forskellige opgaver 
og lige meget hvilken vej tidsmaskinen peger, skal 
hvert hold stå placeret nøjagtig, som de placerede 
sig fra start, dvs.: til højre, til venstre, foran og bag-
ved tidsmaskinen (personen i centrum)

››   Inden selve aktiviteten går i gang, kører tidsmaski-
nen med et par ”prøveopgaver” for at se, om delta-
gerne har forstået konceptet, f.eks. at de 2 yderste 
bytter plads

vi er landet først i 1900-tallet og må hele tiden springe til side for ikke at 

blive væltet omkuld af tusindvis af soldater. soldaterne er her for at 

beskytte danmark, hvis 1. verdenskrig kommer til danmark. selvom 

danmark ikke er i egentlig kamp og heldigvis undgår krigens mest 

ødelæggende konsekvenser, så træner soldaterne på livet løs for at være 

parate. For tænk nu hvis.

nu skal i være en tidsmaskine, der kan sende os tilbage i tiden.

››   Når tidsmaskinen er gået i gang med at dreje rundt 
og derefter stopper igen, skal deltagerne hurtigst 
muligt placere sig ud for udgangspunktet, og når 
holdet er på plads tager de hinanden i hænderne, 
rækker dem i vejret og råber: ”KLAR-PARAT”

››   Den aktivitetsansvarlige (tidsmaskinen) tjekker, om 
alle står som de skal, og der gives point til holdet, 
som kom først 

››   Efterhånden som deltagerne begynder at forstå 
aktiviteten stilles større og større krav (se opgave-
kort)

spillets aFslutninG
››   Når et hold har nået et på forhånd aftalt antal point 
eller når alle opgavekort er gennemgået (find selv 
på flere)

Tidsmaskinen
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Materialer
1 x (3 x 3) meter elastikbane
100 træmønter med symboler på
1-5 laminerede løsninger
1 tøndebånd pr. hold

antal deltaGere
4-25 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
5 min./10-20 min.

orGaniserinG
››   Én løsning hænges på en gren el. lign. Løsningen fore-
stiller en opstilling af 15 træmønter med symboler på

››   En ressourcebank med 100 træmønter med sym-
boler på placeres i en elastikbane, 10-15 meter fra 
løsningen

››   8-10 meter fra ressourcebanken placeres ét tønde-
bånd for hvert hold (ikke i retning af løsningen)

››   Deltagerne inddeles i hold á 3-5 deltagere (max. 6 
hold)

 spillets GanG
››   Træmønterne skal placeres NØJAGTIG på samme 
måde, som de er placeret på den laminerede løsning

››   Når aktiviteten sættes i gang, skal deltagerne løbe 
til den laminerede løsning, kigge grundigt på den og 
dernæst hente én træmønt ad gangen pr. person fra 
ressourcebanken og bringe den hen til tøndebåndet, 
hvor den korrekte opstilling skal opbygges

››   Det er tilladt at blive ved med at løbe frem og til-
bage mellem løsning, ressourcebank og tøndebånd

››   Det er tilladt at løbe tilbage med forkerte træmøn-
ter så længe, de er leveret tilbage, inden tiden er 
gået (hvis altså I spiller på tid)

››   Forkerte træmønter lægges tilbage i ressourceban-
ken, og hvis det ikke bliver gjort tæller de for minus 
1 point/stk.

spillets aFslutninG
››   Når en på forhånd aftalt tid er gået, eller når del-
tagerne markerer, at de mener at have lavet den 
korrekte løsning

vi er i starten af 1900-tallet og tusindvis af soldater 

forbereder sig på at beskytte danmark, hvis 1. 

verdenskrig kommer hertil. det handler ikke kun 

om at være god til at skyde og løbe hurtigt. solda-

ternes chefer – officererne – skal have styr på, 

hvordan soldaterne mest effektivt beskytter landet 

mod fjender. det får de blandt andet via forskellige 

rolle- og papirspil.  hvert spil handler om en 

specifik krigssituation. en sådan situation kunne 

være denne: ”der er brudt krig ud mellem tysk-

land og england. danmark vil ikke finde sig i, at 

tyskland vil besætte dele af vores land”.  der er 

altid en hjerne bag enhver strategisk tanke. i skal 

nu øve denne evne ved at huske så godt, at i kan 

beskytte danmark bedst muligt..

››   Der tælles point sammen, 1 point pr. korrekt pla-
ceret træmønt. Hvis forkerte træmønter ikke er 
leveret tilbage til ressourcebanken, trækkes 1 point 
fra pr. forkert træmønt. Ved flere hold bliver tiden 
afgørende ved point-lighed

Variationer
››   Der kan spilles med flere forskellige løsninger, som ét 
stort hold skal samarbejde om at løse hurtigst muligt

››   Aktiviteten kan spilles med en masse forskellige gen-
stande, som er placeret under et tæppe. Alle starter 
som udgangspunkt ved løsningen og aktiviteten star-
ter med, at alle deltagere (f.eks. flere hold) får lov til 
at se på alle genstande som ligger under tæppet, i 30 
sekunder, hvorefter tæppet lægges over igen. Derefter 
skal de deltagende hold forsøge at indsamle præcis de 
samme og det korrekte antal af hver genstand. Når et 
hold mener, at de har løsningen, giver de klar besked 
til den aktivitetsansvarlige. Placeringerne i konkur-
rencen findes først ved flest korrekte antal genstande 
og ved point-lighed bliver tiden, holdet brugte på 
løsningen afgørende

Hjernen 
bag 
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Materialer
1 stor faldskærm

antal deltaGere
8-50 deltagere

Forberedelsestid/VariGhed
1 min./5-15 min.

orGaniserinG
››   Soldaterne (børnene) placerer sig rundt om en 
udspredt faldskærm

spillets GanG
››   Den aktivitetsansvarlige (Generalen) benytter 4 
begreber til at få soldaterne til at adlyde ordrer:  
1) Artilleriangreb, 2) Oversvømmelse, 3) Ildebrand 
og 4) I dækning

››   Generalen sætter alle soldaterne til at løbe ved at 
råbe: ”I DÆKNING”, hvorefter alle løber med uret 
rundt om faldskærmen, indtil næste ordre råbes. 
Generalen kan diktere måden soldaterne skal 
bevæge sig rundt på alt efter hvilket fokus aktivite-
ten ønskes at have: Krybe, kravle, gå, løbe, hinke, etc.

››   Hvis Generalen råber: ”ARTILLERIANGREB”, skal 
alle soldaterne så hurtigt som muligt søge dækning 
i skyttegraven eller bag en mur, hvilket defineres 
alt efter de omgivelser, legen foregår i f.eks. bag en 
vold, op af/bag et befæstningsanlæg, i en lavning 
(skyttegrav) eller lignende

››   Hvis Generalen råber: ”OVERSVØMMELSE”, skal alle 
soldaterne skynde sig at kravle op på bygninger, i 
træer, på bakker/volde eller lignende i forsøg på at 
komme i sikkerhed for vandmasserne, når Nord-
fronten oversvømmes

vi er 100 år tilbage i tiden. vi står på et af de i alt fire steder i København, der tilsammen 

danner en beskyttende ring om byen: vestfronten, nordfronten, søfronten og sydfronten. 

her er kanoner og geværer parate i tilfælde af krig. i krigstid kører der også et særligt tog 

rundt på befæstningen med våben, mennesker og heste. der bliver også sat pigtrådshegn 

op samt gravet skyttegrave og kanaler. Kanalerne skal lede vand ud i store søer og moser 

for at oversvømme kæmpe områder med 1 meter vand og gøre det svært for fjenden at 

trænge frem. i skal nu adlyde generalens ordrer, hvis ikke i vil drukne i oversvømmelserne 

eller blive skudt af fjendens geværer.

››   Hvis Generalen råber: ”ILDEBRAND”, skal alle solda-
terne skynde sig ind under faldskærmen, som giver 
sig ud for at være en sø, hvor bølgerne går højt ved 
at Generalen og én til (om muligt) bevæger fald-
skærmen op og ned

››   Ind imellem kan Generalen råbe: ”I DÆKNING”, for 
at samle alle i en position, hvor de afventer nye 
specifikke ordrer (udvid selv spektret af ordrer)

spillets aFslutninG
››   Når intensitet og/eller koncentration begynder at 
falde 

Variationer
››   Soldaterne kan skiftes til at være General

››   Soldaterne inddeles i 2 hold, som tager henholdsvis 
blå og grønne overtræksveste på. Holdene tildeles 
point alt efter, hvem der er hurtigst til at udføre 

Adlyd 
generalen
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den enkelte ordre. Hvis f.eks. ordren: ”ILDEBRAND” 
gives, tildeles blåt hold 1 point, hvis den sidste, der 
kommer under faldskærmen er fra grønt hold, og så 
fremdeles. Det er vigtigt ikke at fokusere på dem, 
der kommer sidst i sikkerhed, da de kan gå hen og 
blive syndebukke hos de meget konkurrencepræ-
gede børn. Et sæt spilles først til 11 point, og det er 
op til Generalen og soldaterne at afgøre antallet af 
sæt. Alternativt kan der spilles på tid

››   Hvis de forskellige ordrer bliver for abstrakte at 
arbejde med, kan man vælge at kalde ”en spade 
for en spade” ved at give ordrerne: 1) Ind imellem 
buskene, 2) Under faldskærmen og 3) Op på volden. 
Denne øvelse kan udvides eller ændres alt efter 
fokus på begreber/rum- og retning (over, under, 
etc.), kropsopfattelsen (”Fødderne på træerne”,  
”ned på maven i skyttegraven”, etc.), osv., osv.,…
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Bag om projektet

Aktiviteterne er udarbejdet af MOtivaTION i 
forbindelse med Bevægelseskompagniet 
– et tilbud som Kræftens Bekæmpelse er 
ansvarlige for. 

Bevægelseskompagniet er en del af projekt 
”Revitalisering af Københavns Befæstning”, 
finansieret af Realdania, Kulturarvsstyrel-
sen og Naturstyrelsen. 

Kræftens Bekæmpelse er ansvarlige for 
Sundhedsprojektet, hvor Københavns gamle 
forsvarsværk skal vækkes til live gennem leg 
og bevægelse. Læs mere om projektet 
www.befaestningen.dk

Med Kræftens Bekæmpelse som projekt-
ejere og MOtivaTION, som projektledere, 
etableres der Bevægelseskompagnier i et 
tæt netværkssamarbejde med henholdsvis 
Rødovre, Hvidovre og Københavns Kom-
mune

god fornøjelse

BEFAESTNINGEN.DK
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Skoletjenesten  
Københavns Befæstning

Vil I på Befæstningen med en underviser fra Skoletje-
nesten? Skoletjenesten Københavns Befæstning er et 
tilbud til alle skoleklasser.

Deltag i undervisningsforløb i en bred vifte af fag som 
historie, natur/teknik, dansk, samfundsfag, matema-
tik og flere andre fag. Alle tilbud tager afsæt i folke-
skolens fælles mål.

Prøv undervisningstilbud fra 0.-10. klasse overalt på 
Befæstningen: På Vestvolden i Hvidovre og Rødovre, 
på Garderhøjfortet i Gentofte, på Kastrupfortet på 
Amager og på Trekroner Søfort i Københavns havn.

tanKerne baG underVisninGen
De bedste rammer for læring skabes, når eleverne 
bruger rum og krop aktivt, og går i dialog med de 
historiske genstande og med hinanden.

›› Oplevelse før oplysning: Elevernes nysgerrighed 
bliver pirret, når de selv oplever og opdager Befæst-
ningen. På Befæstningen er det eleverne, der stiller 
spørgsmålene, og os der svarer. 

Andre tilbud for børn  
på Københavns Befæstning

›› Historien er fysisk: Befæstningen konkretiserer 
fortiden og lader eleverne ”røre ved historien”. Når 
de går på jagt med lommelygte efter mystiske spor 
eller smager soldatermad, oplever de fortiden med 
alle sanser.

›› Læring gennem bevægelse: At være på Befæst-
ningen er ”gymnastik for både hjerne og kroppen” 
fortalte en elev, efter et undervisningsforløb. Prøv 
det med dine elever.

››  Samarbejde giver succesoplevelser: På Befæstnin-
gen arbejder eleverne i grupper. De mørke rum er 
uhyggelige, men fællesskabet gør modig og giver 
glæde og sammenhold i klassen.

Nye undervisningsforløb er på vej.  
Du er velkomme til at ringe og høre nærmere  
på 3268 7358.

Se mere og bestil forløb på  
www.befaestningen.dk/skoletjenesten

På gensyn  
i skoletjenesten  
Københavns  
befæstning!




