
Historieroulette I 

Navn Arbejde Handling Sted 

Gorm Kongesøn Gorms far kongen har sat 
sin bedste kriger til at 
lære Gorm at slås. Gorm 
kan ikke lide krigeren, da 
han synes er vred og 
sur.   

  

Gorm befinder sig i 
kongsgården i Roskilde 

Gunulf Arbejder på 
kongsgården 

Gunulf hjælper det meste 
af tiden kongesønnen 
Gorm.  

Gunulf er ved at gøre 
hestene klar til at Gorm 
og han skal ud og ride.  

Knud Gårdmand Knud ser pludselig at 
gårdkonen og drengen 
kommer løbende ud på 
marken med en træl 
efter sig. 

Knud befinder sig på sin 
gård tæt ved kongsbyen 
Roskilde 

Claude Træl (slave) Claude kommer 
oprindelig fra Normandiet 
i Frankrig, men er blevet 
taget til fange efter 
vikingernes overfald på 
hans landsby. 

Claude befinder sig på 
vikingernes skib på vej fra 
Normandiet til England.  

Erik Handelsmand Erik er på vej fra handel i 
England. Hans store skib 
følges med de store 
krigsskibe 

Erik er på sit skib og tæt 
på Roskilde Fjord, hvor de 
skal til at sejle ind. 
Pludselig dukker nogle 
fremmede skibe op i 
horisonten. 

Magnus Fisker Magnus kommer 
oprindeligt fra Norge. 
Men bor nu i Roskilde. 
Magnus er gammel kriger 

Magnus sidder i sin båd 
og tænker tilbage på, 
hvordan han kom til 
Danmark, og togterne til 
England 

  

  

  

 



Historieroulette II 

Navn Arbejde Handling Sted 

Tove Tove er 
gårdmandskone og er 
gift med en stor 
gårdmand. Hun har 
tre børn. 

Tove sidder ved 
ilden, og varmer sig. 
Hun er ved at lave 
mad. Pludselig går 
døren op og en 
fremmed mand og 
kvinde står i rummet. 

Tover sidder i hovedhuset 
på gården som ligger tæt 
ved Roskilde Fjord. 

Åse Åse er 
gårdmandsdatter 

Åse skal lære at 
væve, men hun vil 
hellere ud og ride i 
naturen.  

Åse sidder i hovedhuset 
ved væve. Imens hendes 
mor kigger væk, løber 
hun ud af huset ned til 
hestene.  

Ingrid Kongedatter Ingrid skal giftes væk 
til en stormand i 
Norge. Hun er 
kongens yngste 
datter. Det er dagen 
før hendes afrejse 

Historien skal indeholde 
afskeden med hendes 
forældre og den lange 
sørejse til Norge, et sted 
hun aldrig har været.  

Sigrid Sigrid hjælper sin 
mor på gården. 
Hendes far er på 
plyndringstog i 
England. 

Sigrid skal hver 
morgen malke med 
trællene på gården. 
Hun holder mest 
opsyn med dem. Hun 
kan ikke forstå hvad 
de siger. Sigrid er 
dog kommet i snak 
med en af 
trælpigerne,  

I dyrenes opholdsrum og 
ude på marken. 

Gudrun Gudrun er datter af 
en stor handelsmand  
som har været med 
sin far i Tyskland for 
at handle.  

Hun har fået foræret 
et smukt halssmykke, 
men har mistet det 
på skibet. Gudrun er 
meget mistænksom 

Fortællingen skal foregå 
på skibet og ved 
ankomsten til Roskilde 
Fjord. 

Ragnhild Er træl (slave) Ragnhild er fra 
England. Hun taler 
danernes sprog, da 
hendes farfar var 
dansker. En tidlig 
morgen sniger hun 
sig ud fra trælhytten. 

Historien skal foregå nede 
ved fjorden og i Jylland, 
langt fra Roskilde.  

 


