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Børnelege i middelalderen 

Middelalderens børn havde mange flere pligter i 
hverdagen end børn i dag, men der var heldigvis stadig 
plads til leg.  
 
Mange af nutidens populære børnelege har rødder 
tilbage i middelalderen. ”Kaste Gris” eller at blive fanget 
i ”gryden” i Bro Bro Brille, skak, langbold og forskellige 
former for stikbold, at gå på stylter, blindebuk eller 
tovtrækning er bare nogle af de lege, man legede i 
middelalderen. 
Børnene legede også rollelege, hvor de bl.a. 
efterlignede de voksne. De legede med legetøj og andre 
ting, eller de byggede huse og gårde i jord og sand 
nøjagtig, som børn gør i dag.  
 
Her er nogle forslag til middelalderlege, som I kan lege i 
idrætstimerne, i frikvarteret eller I kan udfordre 
parallelklassen eller jeres forældre på.  
 
 
 
 
 

 
Munk eller kag (Kagen var den pæl, man i middelalderens byer piskede forbrydere ved).  

5-15 deltagere, 1 kegle, 1 kølle til hver deltager. 
Vogteren stiller sig på linje med Kagen (keglen) i sikker afstand fra den. Alle andre stiller sig op bag en streg 
ca. 10 m fra Kagen. De kaster nu deres kølle mod kagen, idet de forsøger at vælte den og slå den så langt 
væk som muligt. Den, der har kastet, løber (ad en sikker omvej) ud til sin kølle og venter her på en sikker 
lejlighed til med køllen i hånden at nå tilbage til fristedet bag kastelinjen. Så snart en spiller har taget sin 
kølle i hånden, har kagvogteren ret til at ”slå” ham med sin kølle. Når kagvogteren slår, råber han ”Kag”, og 
den ramte skal være kagvogter. Vogterens slag gælder dog kun, hvis Kagen står op. Bliver den slået, eller 
falder den selv omkuld, råbes ”kagen ligger”, og vogteren må indstille al videre jagt, indtil han har fået rejst 
Kagen igen. Det er tilladt at snyde vogteren ved at råbe ”Kagen ligger”. 
 
Køller, der ikke når Kagen, men lander mellem kastelinjen og Kagen, betragtes som tabt, og vogteren må 
løbe hen og slå køllen eller ejermanden, der skal forsøge at hente sin kølle hjem. 
 
Hvis alle har kastet, og Kagen stadig står, og ingen har taget sin kølle op, kan vogteren løbe hen og stille sig 
over Kagen og råbe ”påligge”. Så standser spillet, og vogteren skal, stadig skrævende over Kagen, kaste sin 
kølle efter en af de andres. Rammer han, bliver køllens ejermand ny vogter. Enhver, der bliver ”Kag”, har 
ret til øjeblikkeligt at slå ud efter en ny medspiller (dog ikke den gamle vogter), men stadig kun mens 
kagens står. 
 
Fød en bjørn – smidighedsøvelse for tre personer. 

Den ene lægger sig på ryggen med hovedet mod nord. Den anden, som er den der skal ”fødes”, lægger sig 
forlæns over hans mave med hovedet imod øst, mens den tredje lægger sig forlæns over dem begge med 
hovedet imod syd. Nederste og øverste tager fat om hinandens ben. På denne måde kommer den 
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midterste i klemme, og det er nu dennes opgave at befri sig for klemmen ved at krybe ud. Dette løses bedst 
ved, at den midterste rejser sig på knæ, hvorved de to andre kommer til at hænge frit. Det kan de ikke ret 
længe, slet ikke, hvis den midterste vrider og drejer sig. 
 
Tre mand høj – kredstagfat.  

10-20 deltagere. Altid et lige antal. 
Man tager opstilling parvis, den ene bag den anden. Parrene stiller sig i kreds med ca. 5 m indbyrdes 
afstand og med ansigterne vendt mod kredsens midte. 
To, der ikke har deltaget i opstillingen, begynder legen, idet den ene jager den anden. Den forfulgte skal 
undgå forfølgelsen ved at stille sig op foran et af de andre par. Der bliver da ”tre mand høj”, hvorfor den 
bagerste må løbe ud som flygtning og søge at komme i sikkerhed ved at stille sig op foran et andet par. 
Lykkes det forfølgeren at slå flygtningen, må denne ikke gøre genslag. Den, der har slået, skal hurtigt 
springe hen og danne ”tre mand høj” ved det nærmeste par, og den bagerste af disse tre bliver den nye 
flygtning.  
 
Terre – spil med fem små sten, knogler, terninger e.lign.  
Fodrodsknogler til Terre er bl.a. fundet i middelalderlag i Ribe. 

1. runde 
”Etteren”: Spilleren lægger fire sten i kvadrat. Den femte sten beholdes i hånden. Denne kastes nu 
op i luften, idet spilleren, inden hun atter griber den, samler en af de øvrige sten op. På denne 
måde fortsættes, til alle fire sten er samlet op, idet hun dog lægger stenen, hun samlede op, til side 
mellem hvert kast. Taber hun stenen, hun kastede op, eller får hun ikke fat på den sten, hun ville 
samle op, er hun færdig og kan først gå videre, når de andre har spillet. 

2. runde 
”Toeren”: Nu tages to sten ad gangen. 

3. runde 
”Treeren”: I første kast tages tre sten op. I andet kast den sidste sten 

4. tur 
”Fireren”: alle fire sten tages op på en gang. 

5. runde 
”Femmeren”: Stenene tages op som i etteren, men beholdes i hånden. 

6. runde 
”Opkastning”: Alle sten i hånden. En kastes op, og de fire øvrige lægges ned, inden stenen gribes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Håndtag til legetøjssværd, 

astragaler, snittepinde, 

lerklokke og hinkesten fra 

Ribe-børns leg.  

Til højre spillebrikker af 

ben, rav og potteskår.  

I kan finde alle tingene i 

basisudstillingen om 

middelalderen på Museet 

Ribes Vikinger. 


