
 

Bueskydning med langbue 
 

Beskrivelse 
Vikingerne brugte langbuen til såvel jagt som i krig. I denne aktivitet læres om hvordan bue og pil fungerer, 
hvad vikingerne brugte bue og pil til og der skydes efter mål efter instruktion. Hvem kan sætte pilen i dyrets 
hjerte? 
 

Undervisning 
Bueskydningen foregår på en af fem mulige lokaliteter ved Vikingecenter Fyrkat. Der skydes efter 3D dyr i 
blødt gummi eller dyremotiver på skydeskiver. Afstanden til målene kan varieres alt efter erfaring og ønsket 
sværhedsgrad. Der gives en kort introduktion til langbuens brug og betydning i vikingetiden, hvordan man 
bygger bue og pil og hvordan de fungerer teknisk. Langbuen har ingen hjælpemidler, som moderne buer 
kan have, så det kræver en viden om bue og pil samt fingerfærdighed, koncentration, styrke og overblik at 
kunne skyde med langbue. Der gives en sikkerhedsinstruks og al skydning foretages under vejledning af 
uddannet instruktør.  
 

Målgruppe 
Grundskole: 3.-9. kl.   

 

Fag 
En tværfaglig aktivitet mellem fagene historie, idræt og natur/teknologi.  
 

Kompetenceområde 
Historiebrug: Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier 

 
Natur/teknologi: 
Undersøgelse, Teknologi og ressourcer: Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen 
fungerer.  

 
Alsidig idrætsudøvelse, kropsbasis: Eleven har viden om kroppen spænding, balance, holdning og form 
Alsidig idrætsudøvelse, redskabsaktiviteter: Eleven har viden om sammensatte bevægelser i 
redskabsaktiviteter 
 

Læringsmål 
Eleverne får kendskab til buens betydning i vikingetiden, til jagt og i krig. 
Skytterne får basalt kendskab til langbuen og pilen form og funktion 
De lærer at håndtere bue og pil og afskyde sikkert.  
De får en fornemmelse af, hvad det kræver at være en kompetent bueskytte.  
 

Fakta om tilbuddet 
Hvornår: 1.maj – 30. september, hverdage kl.10-16 
Pris: 600 kr. (maks. 10 personer), derefter 25 kr. per person.  
Maks. 25 elever 
Varighed: 1 time 
Emner: Vikingetid, kamptræning, bueskydning, jagt, krig 



 

 

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

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

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