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Spillepladen ligger her:

www.eventyrligvis.dk 

Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller down-
loade spillepladen via Dropbox

Spillet består af en spilleplade og
to sæt spilleregler i forskellige

sværhedsgrader.
Man slår med en almindelig terning og en papir-terning, 

som man selv folder. Se anvisning side 4.

Spillet er et krigstogt mod Venderne, hvor spillernes
oplevelser styres af en forklarende tekst.

Ideen med spillet er, at man skal læse, mens man spiller.
Derfor er der to forskellige sæt

spilleregler.
Bogen indeholder desuden:

En tidslinje side 48
En historisk redegørelse side 51

En fortælling om angrebet på Rügen side 61
Hovedpersonerne i spillet er spilleren,

Valdemar den Store og Absalon
Tiden er omkring 1169
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 Valdemar den Store

   Et brætspil for drenge
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Du skal bruge to terninger

Sådan folder du din vejr-terning:

Klip et stykke papir, så hvert af de 6 rum måler 2 cm.
Tegn billeder på: En sol, en sky, tordenvejr og orkan.
Nu folder og limer du din terning sammen med tape.
Du kan også vælge at lime billeder, som du selv tegner, uden på 
en anden terning..

Find en almindelig terning og to brikker, så er du klar
til at spille Valdemar den Store-spillet.

Spillet bygger på fortællingen side 58.
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Vejret har stor betydning, når man sejler på havet. 
Gennem hele spillet skal du altid vide, hvordan vejret 
er lige der, hvor du selv befinder dig.

Derfor skal du slå med to terninger, hver gang du 
kommer til at stå på et billedfelt.

Først bruger du den almindelige terning og derefter, 
hvis du står på et billede, kaster du vejrterningen. 
Din vejrterning skal vise vejret lige nu, så hvis du får 
et tomt felt, må du kaste igen, indtil du har fået din 
vejrmelding.

Du skal begynde i nederste venstre hjørne på det 
brune felt. Du skal flytte rundt efter denne plan:

Mål er det blå felt 
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Første spil:

Spilleregler for Valdemar den Store-
spil:

Begynd nederst i venstre hjørne.
Slå først en sekser, ryk derefter ind på det lysebrune 
felt.
Flyt opad og følg pil-tegningen på side 5.

Hver gang du kommer til at stå på et billede, skal 
du først slå med vejrterningen og gøre det, som  
spillereglerne siger, du skal. 
Derefter slår du med den almindelige terning, hvis 
det er ok. Det står i reglerne.

Den mørkeblå firkant med hjørnet til dronningen 
er mål. Den, som først står der, har vundet spillet.
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Her er reglerne:

Hvis du står på:

Det røde kors på gul bund:
Tag vejrterningen og kast den.
Hvilken side vender op?

Sol: Du er på et skib. Hold øje med, hvor solen står. I 
skal sejle mod syd.
Du holder kursen fint. Ryk en plads frem. Slå nu også 
med den almindelige terning.

Sky: Du glemmer at se efter solen. Nu er der skyer. 
Du farer vild. Ryk en plads tilbage. Ingen slag her.

Torden: Det styrter ned. Du kan ikke se, hvor du skal 
hen. Du gætter, men det er slet ikke den vej, I skal. 
Ryk to pladser tilbage, for at lede efter den rigtige 
retning. Ingen slag her,

Orkan: Det stormer. I flyver af sted. I kan ikke styre 
båden. Ryk tre pladser frem, men pas på ikke at få for 
meget fart på. Tag sejlet ned. Du har nu et slag.
Der er 3 røde kors på gul bund, og de samme 
regler gælder alle tre steder. 
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Hvis du står på:

Stenansigt:
I går i land på en ø. Der står en figur af sten. I vælter 
stenen om på siden. Det er en magisk figur, så pas 
på.

Sol: Den grå figur taler til jer. Den viser jer den rigtige 
vej. Ryk to felter frem, men rejs først stenen op igen. 
Du har et slag.

Sky: En rotte, som bor under stenen, bider dig i 
fingeren. Du får feber. Vent en omgang, mens du 
bliver rask. Det betyder, at du ikke må slå med den 
almindelige terning nu.

Torden: Det regner og tordner. Alle bliver våde. Du 
falder i et dybt hul. De andre ser det ikke, og nu er de 
væk. Du er alene og kan ikke selv komme op. Vent en 
omgang, til de andre kommer tilbage efter dig. Du får 
ikke det almindelige slag.

Orkan: Stenansigtet giver dig en nøgle. Den kan få 
dit skib til at sejle hurtigt.
Hele resten af spillet kan du flytte en plads længere 
frem, end du har lov til, hver gang du flytter frem. 
Det er en stor gave. Du får et slag med det samme.
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Hvis du står på:

Bispestaven:
Absalon er altid med Valdemar på togt. I er på vej 
til Rügen. Valdemar vil ødelægge guden Svantevit i 
byen Arkona. Bispestaven bringer held.

Sol: Du er kommet foran alle de andre skibe. Du ser 
et godt sted at gå i land. Ryk to pladser frem. Måske 
er du for hurtig. Du får et slag.

Sky: Dine venner er lige efter dig. Du møder et 
piratskib. De andre skibe hjælper dig. Vent en 
omgang, mens I kæmper med sørøverne. Ikke noget 
almindeligt slag her.

Torden: Absalon er rasende. Nogle af skibene er 
sejlet hjem. Alle skal følges ad. Du er foran. Ryk en 
plads tilbage, før Absalon ser dig. Ikke noget slag her.

Orkan: Vinden blæser alle skibe ind mod Vendernes 
kyst. Du bliver forfremmet, fordi du er hurtig. To 
pladser frem. Du er snart helt fremme ved fjendens 
kyst. Du får et slag her.

Hvis du står på:

Svantevit:
Nu er I ankommet til Arkona. Folk i byen tror på 
guden, Svantevit, Du tror ikke på Svantevit. Du tror 
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på Odin og Thor. Du tror også lidt på Jesus, men du 
er ikke sikker, så du holder fast ved Odin. Tænk, hvis 
det alligevel er Odin, der er den rigtige gud.

Sol: Du kravler op ad den stejle skrænt. Du glider 
ned og kommer til skade. Du må vente en omgang, 
mens du holder din dårlige fod i ro. Ingen slag med 
almindelig terning.

Sky: Du er den første, som finder Svantevit. Du 
kalder på de andre. Fjenden hører dig. I gemmer jer 
i mørket. Flyt to pladser tilbage, mens du holder dig 
skjult. Ingen almindelig terning her.

Torden: I stormer ind til Svantevit. Du er med til 
at vælte ham. Flyt to pladser frem, mens I slæber 
figuren ud i det fri. Du får et slag.

Orkan: Guden falder ned over dig. De andre bliver 
bange og løber. Du råber, at de skal hjælpe dig. De 
kommer. Flyt en plads frem. Alle hjælper med at få dig 
fri af den tunge statue. Du får et slag.

Hvis du står på:

Ridder med rødt skjold:
Du skal i krig. Det er første gang, du prøver det. Din 
mor er ked af det. Nu sidder du på skibet og tænker 
på hende. De andre griner af dig.



    11  

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Sol: Du tager dig sammen. Nu skal du nok vise dem, 
at du er en rigtig kriger. Du må gå en plads fremad, 
mens du synger en sang. Du får et slag.

Sky: Du rejser dig op og sætter i et krigshyl. Her 
kommer de danske krigere. Smut to pladser frem. Du 
sætter dig ved din åre og ror alt, hvad du kan. Du får 
et slag.

Torden: Du glemmer alt om det derhjemme. Du 
finder en god ven mellem de andre roere. Gå to 
pladser tilbage, mens I snakker sammen. Ikke noget 
terningslag her.

Orkan: Det blæser op. Du får travlt med arbejdet på 
skibet. Vent en omgang, mens de andre holder hvil. 
Ikke noget terningslag.

Hvis du står på:

Stenkorset: 
På Vendernes strand har en eller anden sat et kors af 
sten. Absalon tror, at det er danske vikinger, der har 
gjort det. Han befaler jer at knæle, når I går forbi.

Sol: Du glemmer at knæle. Du skal vente en omgang 
som straf. Ikke noget terningslag.

Sky: Du falder på stranden, da du skal flygte fra 



        
12          

Copyright: Eventyrligvis

Vendernes bueskytter. Gå et skridt tilbage. Ikke noget 
terningslag.

Torden: Du opdager, at fjenden ligger på lur bag en 
skrænt. I kommer i kamp. Du er dygtig til at slås. Ryk 
en plads frem. Du får et slag, og Absalon roser dig.

Orkan: Kong Valdemar er i fare. Du slår hans fjende 
ihjel. Nu må du gå fire pladser frem. Det er din 
belønning. Du får et slag.

Hvis du står på skibet:

Skibet:
Jeres skib har et meget flot sejl. Båden ligger godt 
i søen. Du har fået store muskler af at ro. De andre 
lægger mærke til, hvor stærk du er blevet.

Sol: Du bliver rost af Valdemar. Alle ser på dig. Ryk to 
pladser frem. Du bliver meget rød i hovedet af glæde.
Du får et slag her.

Sky: Du kan mærke, at den mand, som sidder ved 
siden af dig, ikke kan lide dig. Vent en omgang, mens 
du bytter plads med en anden. Ingen terningslag.

Torden: Sejlet er flænget. I må vende om for at få 
det syet. Gå et skridt tilbage og vent en omgang. Når 
sejlet er i orden, skal I ro hurtigt for at indhente de 
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andre skibe. Ingen terningslag her.

Orkan:  Absalon er utilfreds, da I endelig kommer hen 
til de andre skibe. Det tog alt for lang tid at sy det sejl. 
I burde have ladet en mand sy sejlet, mens skibet var 
i søen. Nu må I sejle som det sidste skib i flokken de 
næste to dage. Flyt to pladser tilbage. Det er flovt at 
være sidste skib. Ingen terningslag her.

Hvis du står på:

Den hvide hest:
I ser en hvid hest på stranden. Alle er enige om, at 
den vil I have med hjem til Danmark. Det er bare ret 
svært at sejle med en hest.

Sol: I har ikke noget foder til hesten. Du går i land for 
at hente noget hø. Vent en omgang, mens du samler 
høet sammen. Ingen terningslag.

Sky: Hesten sparker hul i skibet. I sætter den i land 
igen. Gå to pladser tilbage, skibet skal laves i stand.
Ingen terningslag.

Torden: Fjenden kommer. I så ham ikke, fordi I 
kiggede på hesten. Valdemar er sur. Ryk en plads 
tilbage. Du skal også vente en omgang, før du må gå 
videre. Ingen slag.
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Orkan: Stormen vælter bølger ind over jeres skib. 
Alle er våde og kolde. I skynder jer, alt hvad I kan. 
Gå tre pladser frem, fordi I er så hurtige. Her får du et 
slag.

Hvis du står på:

Dannebrog:
I er kommet ind i fremtiden. Vi har ikke fået vores 
smukke flag endnu. Det er Valdemars søn, Valdemar 
Sejr, som får flaget. Det falder ned til ham fra himlen. 
Lige nu er Dannebrog bare en drøm.

Sol: I nærmer jer målet. To pladser frem, Rügen er 
lige foran jer. Du får et slag.

Sky: Folkene er trætte. I holder hvil. Vent en omgang, 
mens alle får sovet. Ingen slag.

Torden: I bliver kastet ud på havet igen. Sejlene må 
ned, der er meget at lave. To skridt tilbage, mens 
sejlet kommer op igen. Ingen slag.

Orkan: Der er hul i båden. Den er lige ved at synke. 
Øs vand alle mand! Du råber og skriger. Ryk en plads 
tilbage, mens du øser og øser. Ingen slag her.
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Hvis du står på:

Arkona:
Nu kan I se den store fæstning oppe på klinten. Der 
er vagter på muren. I går i land i mørket, så vagterne 
ser jer ikke.

Sol: Pas på, nu bliver det snart lyst. Skynd jer ind i 
skoven. Ryk to pladser frem, mens I løber gennem 
skoven. Du får et slag.

Sky: Du kravler op mod fæstningen. Du ser, at der er 
en stærk vagt på muren. Ryk en plads fremad. Du får 
et slag.

Torden: Sandet skrider ned over jer, da I prøver at 
komme helt op til muren. I må vente en omgang, 
mens I graver jer fri. Heldigvis så vagten jer ikke. 
Ingen slag.

Orkan: Mørket hjælper jer. Det stormer, og vagten er 
gået et øjeblik. Ryk straks fire pladser frem. Nu er I 
inde i byen, Arkona. Du får et slag.

Hvis du står i skoven:

Skoven:
I gemmer jer i skoven. Valdemar og Absalon skændes 
hele natten om, hvad de nu skal gøre.



        
16          

Copyright: Eventyrligvis

Sol: I sover godt hele natten. Ryk et skridt frem. Men 
pas på, der er en faldgrube mellem træerne. Du får et 
slag.

Sky: Du falder i faldgruben. Venderne har gravet den 
for at fange jer. De andre hører dig og kommer og 
hjælper dig op. Vent en omgang, mens de hiver dig 
op. Ingen slag her.

Torden: Du fanger en hare i en fælde. Nu kan I få 
haresteg til aften. Gå en plads baglæns, det tager 
lang tid at stege en hare. Ingen slag.

Orkan: Venderne har opdaget jeres lejr. De kommer 
farende med spyd, sværd og knive. I flygter ud til 
jeres skibe. Ryk tre pladser frem. I reddede livet, men 
I har mistet jeres telte i farten. Du får et slag.

Hvis du står på:

Solen:
Mens I ror mod strømmen, skinner solen stærkt. Folk 
sveder, de er sure, og alle døjer med varmen.

Sol: Du binder en våd klud om hovedet. Det hjælper. 
De andre ser det og synes, at det er en god ide. Ryk 
en plads frem. Der kommer små skyer på himlen. Du 
får et slag.
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Sky: Absalon råber, at I skal skynde jer. Du lægger 
kræfterne i. I kommer først af alle skibene. Gå tre 
pladser frem. Du undgår en stor fare. Du får et slag 
her.

Torden: Hiv ohøj, mand over bord!  Alle trækker 
årerne ind, og en hjælper ham op. Vent en omgang. 
Nu er I kommet langt bagefter de andre. Ingen slag.

Orkan: Bølgerne er så høje som huse. Du er bange 
for, at skibet skal synke. Skynd dig at binde dig fast til 
bænken, så du ikke bliver skyllet over bord. Du skal 
flytte en plads tilbage. Ingen slag.

Hvis du står på:

Sværdet:
Det er en farlig plads, du står på. Fjenden ligger på 
lur. Hold øjne og ører åbne.

Sol: Du ser en fjende, bag en stor sten, du advarer 
dine kammerater. Du må gå et skridt frem. I slår 
fjenden tilbage. Du får et slag.

Sky: I ser ikke, at der er en fælde foran jer. Du bliver 
fanget i en løkke, og nu hænger du med hovedet 
nedad. Vent en omgang, mens dine folk hjælper dig 
ned. Ingen slag.
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Torden: En mand kommer bag dig, han hugger dig i 
ryggen med sit sværd. Du falder. Ryk et felt tilbage, 
mens dine folk strømmer til. Ingen slag.

Orkan: Du er uheldig. Fjenden ligger på lur og fanger 
dig. Dine folk flygter. Du kommer i fængsel. Du må 
vente tre omgange. Om natten kommer dine folk og 
befrier dig. Nu er du ude af fængslet igen. Ingen slag.

Hvis du står på:

Valdemars smukke skjold:
Valdemar har et skjold med løver og hjerter. I dag har 
det danske Rigsvåben de samme løver og hjerter, 
som Valdemar brugte. Nu har Valdemar tabt sit skjold 
i vandet. 

Sol: Du springer ud efter skjoldet. Valdemar giver dig 
en gave. Du får en armring af guld. Ryk tre pladser 
frem. Kong Valdemar blev meget glad. Du får et slag.

Sky: Du får ikke fat i skjoldet, og det går til bunds. En 
anden kriger henter det. Han kan dykke længere ned, 
end du kan. Vent en omgang, mens du får vejret igen.
Ingen slag.

Torden: Du slår hovedet på skibets ræling, da du 
dykker ned i vandet. De andre hjælper dig op. De 
griner af dig. Ryk tre pladser tilbage. Du kan ikke 
ro i to dage. Ingen slag.




