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Vikingetid - Middelalder (år 700 - 1500 e.kr. )
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Generelt om dragter til mytisk/historisk rollespil
Kostumeguide - hvorfor det?
Følgende liste er foreløbige retningslinjer til dragter for Live rollespillet Krigsliv i Sagnlandet Lejre 
2012. Dette tjener to formål: 

1) at det er en helt speciel oplevelse at bruge en tidstypisk dragt, og det vil gøre oplevelsen af at spille 
vikingetid og middelalder endnu større for dig og...

2) at Krigslive foregår på et af Europas mest autentiske museer, hvad angår dragtstandarder, og 
Sagnlandet ønsker både at formidle vikingetidens og middelalderens dragtskik til dig og til Sagnlandets 
gæster, der vil være publikum (på behørig afstand) til Krigslive 2012.

Kostumeguiden indeholder …
…generelle beskrivelser af periodens dragter, udstyr og mode, med et udvalg af tegninger, mønster- 
og syvejledning, som kan bruges, hvis ikke du allerede har en dragt, der følger retningslinjerne, som 
angivet her i kostumeguiden.

Der kræves IKKE dragter af rekonstruktionsstandard til live rollespil i Sagnlandet Lejre i 2012, 
selvom rekonstruerede dragter naturligvis er velkomne. Men det forventes, at dragterne ikke er 
anakronistiske, dvs. at der i dragten er TYDELIGE OG SYNLIGE elementer, som specifikt tilhører 
en anden periode end vikingetid og middelalder. Det vil f.eks. sige, at det ikke går at bruge renæssance- 
eller jernalderdragter, men det forventes, at dragten ligner de dragter, man havde i vikingetid og 
middelalder. Det ses også gerne at tydelige moderne elementer i dragten eller på karakteren skjules af et 
tidstypisk dragtelement - f.eks. at moderne hårfarver/frisurer dækkes af en tidstypisk hovedbeklædning, 
som der findes flere af her i kostumeguiden. Det er dog et ønske, og ikke et krav!

Der er forskel på rekonstruerede dragter og dragter til rollespil
I Sagnlandet Lejre ER der forskel mellem rekonstruerede dragter og dragter til mytisk/historisk 
rollespil. Rekonstruktion af dragter på museer er en videnskab, fremstilling af dragter til mytisk/
historisk rollespil skal blot vise de væsentligste træk af periodens dragter, så rollespillere og publikum 
til rollespillet får et retvisende indtryk af perioden. Når man er i dragt i Sagnlandet Lejre, er man med 
til at formidle fortiden, og derfor er det vigtigt, at ens dragt svarer nogenlunde til dragter fra perioden 
vikingetid til og med middelalder.
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Forskellen mellem rekonstruerede dragter og dragter til rollespil er:

REKONSTRuEREDE DRaGTER
- stoffer der er direkte kopier af fundne stoffer/tekstiler fra perioden, håndspundet, håndvævet og 
håndsyet.
- dragter der er plantefarvede med dokumenterede farveplanter fra perioden.
- dragter der er direkte kopier af fundne dragter fra perioden -  i størrelsesforholdet 1:1
- dragter der kun anvendes af det køn, som de kan dokumenteres anvendt af.
- dragter der kun kan anvendes indenfor få århundreder af fortiden, dvs. ingen dragter fra år 600 i år 
1000 e.kr. og ingen dragter fra tidlig middelalder i højmiddelalder.

DRaGTER TIL MYTISK/hISTORISK ROLLESpIL
- færdigkøbte, maskinvævede og (delvist) maskinsyede stoffer, som er samme materiale som periodens 
(dog med undtagelse af bomuld i 2012).
- færdigfarvede stoffer, som nogenlunde svarer til de generelle farver i perioden.
- dragter som nogenlunde svarer til periodens snit og dragttyper, men tilpasset den enkeltes kropsmål.

her i kostumeguiden beskrives dragtdel for dragtdel de mest almindelige dragttyper. under hver 
dragt kan du se en vejledende tegning til, hvordan du klipper stoffet til dragten, og hvilke dele der syes 
sammen, samt hvilke materialer, syninger og farver du kan anvende. Til sidst kan du se tegninger af 
hele dragter fra forskellige perioder. 

OBS! Ved alle dragttype her beskrevet er det vigtigt at måle sin egen krop op, og overføre mønstre til 
de mål ens krop har. 

hvorfor hele middelalderen når scenariet foregår i 1176?
Scenariet Krigslive VIII foregår i 1176, dvs. i den tidlige middelalder, men kostumeguiden omfatter 
dragter fra hele middelalderen frem til år 1500. Dette skyldes, at arrangøren af Krigslive og Sagnlandet 
Lejre har indgået et kompromis omkring dragter og udstyr, udfra en vurdering om, at deltagerne i 
Krigslive skal have en chance for at kunne fremstille/anskaffe en dragt i tide til Krigslive. Da mange 
spillere i forvejen har middelalderdargt, har vi valgt at dispensere for, at det er muligt at deltage med 
udstyr, der dækker hele middelalderen i 2012.

MEN arrangørerne fra Sagnlandet og Rollespilsfabrikken ser helst, at der er flest spillere i vikinge- og 
tidlig middelalderdragt, frem for høj middelalder og sen middelalderdragter. Så har du mulighed for at 
komme i vikinge/tidlig middelalderdragt, så gør det. 
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hvad vil Sagnlandet Lejre med rollespil de kommende år:
Sagnlandets mål med at lave rollespil i åbningstiden over de kommende år er at formidle fortiden 
retvisende, men med den spænding som live rollespillet mestre. Sagnlandet vil derfor videre udvikle 
de to koncepter Mytisk/historisk rollespil og historisk rollespil over de næste 5 år og fremadrettet 
arbejde på at hjælpe arrangører og spillere til at vise mere og mere autentiske dragter og udstyr.  

hvad så med det der ikke står i kostumeguiden?
Kostumeguiden rummer kun de mest generelle træk i mode og dragtudseende i vikingetid og 
Middelalder. Dvs. at dragterne, der her er beskrevet, følger de typiske dragter i perioden. Derfor vil der 
være særlige eksempler på dragtdele eller udstyr, som der kan findes kilder til, som ikke er beskrevet 
her. Der findes naturligvis mange undtagelser, særlige dragter, regionale dragttyper ect. som ikke kan 
rummes i dette materiale. Der kan derfor dispenseres for listen, hvis du selv finder kilder eller eksempler 
på dragter, som ikke er beskrevet i kostumeguiden. Send derfor billeder, kildetekster, tegninger eller 
lignende materialer til Sagnlandet, så vores arkæologer, historikere og dragteksperter kan hjælpe med 
at gøre din dragt endnu federe.
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1. ÉN DRaGTMODE aF GaNGEN
I vikingetid og middelalder udvikler mode og teknologi inden for dragt og våben/panser sig meget 
enormt. Derfor er det hOT at holde sig til én periode i en karakter/dragt, dvs. lave dragter, som 
nogenlunde følger den karakteristiske mode i: 

1) Vikingetid ca. 700 - 1000 e.Kr. 
2) Tidlig middelalder 1100 - 1300 e.Kr. 
3) høj Middelalder 1300 - 1400 e.Kr.
4) Sen middelalder 1400 - 1500 e. Kr. 

Dog findes lidt andre inddelinger i de følgende afsnit f.eks. under våben.

TIp! brug evt. litteraturlisten bagerst i dette materiale, som giver gode muligheder for at få overblik 
over de 4 perioders dragtskikke.

2. STRuDhÆTTE
Fra vikingetid og middelalder kendes Strudhætter dvs. hætter som sidder til og dækker skuldre, hals og 
hoved med en smal stofpose hængende fra det bagerste af hætten. I vikingetiden er strudhætten med 
kort strud, max. 40 cm, som fundet fra hedeby, og sidder til. Der er indsat en lille kile foran og en stor 
bag på hætten. 

I Middelalderen kendes mange udgaver af strudhætten, men generelt kan struden være meget lang 
(mere end en meter). Strudhætten kan have fire indsatte kiler over skuldre, bryst og ryg eller kan være 
skåret af ét stykke stof og have en slids foran, som Bocksten mandens strudhætte. Fra ca. 1300 - 1400 e.kr. 
kan hætten have firkantede spidser langs den nederste kant, og hætten kan på den tid sættes på mange 
sjove måder, f.eks. kan struden bindes om halsen eller struden kan tages omvendt på så stoffet danner 
en meget folderig hat og struden køres rundt om hagen og stoppes ned i “hatten” igen. Sidstnævnte 
kræver at åbningen til hovedet er ret tætsiddende.
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TIp! Strudhætten er god i al slags vejr og til at skjule en uautentisk frisure eller hårfarve, men det er 
vigtigt, at hætten sidder til om hovedet, når den er slået op, og at struden ikke er så tung at hætten 
falder af.

3. KappE 
I VIKINGETIDEN
Til mænd kan kapper være firkantede eller halvcirkelformede, og længden er til over knæet og sætte 
med bindebånd eller dragtnål over sværdarmen - ikke med åbning foran.  
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Til kvinder kendes i vikingetiden sjalformede kapper, som også giver bevægelsesfrihed til armene, her 
er åbningen foran, og kappen er samlet på brystet med spænde eller bindebånd. 

I MIDDELaLDEREN
I perioden 1100 - 1200 er kvinders kapper enorme stykker firkantede stykker stof, som vikles om 
kroppen og hovedet og når til jorden, men kan også være en ponchoformet kappe af et cirklerundt 
stykke stof med hul til hovedet i midten. Også denne model når til jorden, men svøbes opover armene 
fortil, så man kan bruge hænderne. Begge modeller af kapper anvendes med hovedlin til.
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I perioden 1300 - 1500 er kvinders kapper halvcirkelformede og fodlange, samlet i halsen. 
Fra 1100 - 1500 e.kr. er kapper til mænd halvcirkelformede og fodlange med bindebånd eller spænde i 
halsen/på skulderen.

4. FaRVER OG MaTERIaLER pÅ TØJ
For begge perioder gælder det, at stofmaterialerne er vævet uld og hør eller læder, men stoffer i hør 
eller uld i blandet lidt kunststof (max. 20%) går også an. (I 2012 er dragter i bomuld som følgende 
øvrige anvisninger til dragtens snit og farver også ok). Det inderste lag tøj var generelt i tyndt stof, som 
hør eller tyndt uld. De ydre lag tøj generelt i kraftigt uld eller læder (skind uden hår på).

I VIKINGETIDEN
...kender man ikke til forskellige farver kiler indsat i en anden farve stof - dvs. tøjet er ensfarvet, men 
kan påsættes kanter i en anden farve stof eller brikvævede bånd eller foer i en anden farve stof. Til 
gengæld satte vikingerne gerne hele dragten sammen i kontrast farver, f.eks. gul kofte, blå bukser og 
rød strudhætte. Farverne er overvejende i naturfarver, men også klare blå eller røde farver findes. hør 
kan være farvet, naturfarvet (ubleget) eller hvidt (bleget). 

I MIDDELaLDEREN
Fra 1100 - 1300 e.kr. og 1400 - 1500 e.kr. er farverne primært som i vikingetiden, men uden kontrast 
farver i mellem de forskellige dragtdele.  Fra ca. 1300 - 1400 e.kr. er det på mode med både strudhætte, 
kofter og hoser med indsatte kiler af en anden farve stof end det øvrige. 



Kostumeguide til Krigslive VIII   (9/21)

Dragtdelene kunne også være delt på midten i to forskellige farver, gerne 
i kontrastfarver. Det var også på mode, at de forskellige dragtdele var i 
kontrast farver. f.eks. blå hoser, høj rød kofte, grøn hat m.m. Sort er i 
begge perioder kirkens farve og er meget vanskelig at farve med tidens 
teknikker. Først fra renæssancen begynder også adelen at gå i sort tøj.

TIp! hold øje med møbelforretninger eller stofbutikker, nogen gange 
sælger de ensfarvede uldplaider til en billig penge: disse er udmærkede 
til at sy kapper, kofter, strudhætter eller overkjoler af. 

5. RIG OG FaTTIG
FaTTIGE I BEGGE pERIODER
Tøj var meget værdifuldt i vikingetid og middelalder, og det tøj, der findes fra perioden, er meget 
lappet, men aldrig laset. Teaterfiguren harlekins dragt med mange stykker farvet stof, syet sammen 
menes at være baseret på middelalderens meget lappede dragter - Man smed ikke tøj ud, man syede om 
eller lappede. Det er dog tydeligt på fundene, at man prøvede at lappe med nogen lunde samme farve 
og typestof, som dragten var lavet af, for det var ikke fint, at det kunne ses, at den var lappet. En fattig 
person i vikingetid og middelalder vil derfor have meget slidt og lappet tøj i blege farver, men ikke laset 
tøj.

MIDDELKLaSSEN (BØNDER, hÅNDVÆRKERE, JÆVNE haNDELSFOLK OG KRIGERE)
I vikingetid: Middelklassen i vikingetiden var relativt velbeslået og det kombineret med vikingernes 
udprægede trang til at blære sig og vise omverdenen, hvad de havde gjorde, at vikingetidens kvinder af 
middelklassen godt kunne have mange smykker på, f.eks. skålspænder og perlekæder, og mænd kunne 
også have armbånd og halskæder på. I middelalderen brugte middelklassen ikke smykker. 

RIGE
I vikingetid: De rige i vikingetiden viste det ved at bære dragter med meget stof i. Det viste, at man 
havde råd til det dyre stof. Dragterne var i dybe mørke farver, som havde været farvet mange gange 
og derfor var dyre. Særligt fine var dragter med mange fine broderier med guld- og sølvtråd eller 
brikvævede bånd med guld- og sølvtråd og silke. Kvinderne kunne have ekstra mange fine smykker - 
både skålspænder, armbånd, dragtnåle, halskæder, fingerringe og enormt mange perlekæder, men også 
mænd bar smykker som halskæder, ringe, kappenåle og armbånd. Nogle fine dragter har slet ikke haft 
smykker, men i stedet meget fint tekstil i dragten.
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I middelalder: De rige i middelalderen, kunne bruge lidt smykker - især fingerringe var almindelige, 
men andre smykker var sjældne og mest brugt af mænd i form af kappespænder. Til gengæld vistes 
rigdommen ved dragter med meget mørke dybe farver, i dragten med kanter af fint pelsværk, meget 
lange dragter til både kvinder og mænd, dragter med ekstra meget vide og dragter i tekstil af en særlig 
fornem kvalitet - silke, guld indvævet stof, damaskvævet stof (mønstervævet) eller mange dragter oven 
på hinanden. I hele perioden er et særligt tegn på rigdom, at overkjolen eller koften har meget vige 
armer, som hænger ned fra albuen eller fra armhulen. Spidsen af ærmet kan være så lang, at den når 
helt ned til gulvet. De meget stoftunge dragter og lange ærmer viser den høje status, eftersom man ikke 
kan arbejde manuelt i en sådan dragt.

6. FRISuRE
BEMÆRK - det er IKKE et krav at have en autentisk frisure, men det følgende er en præsentation 
af, hvilke frisurer vi har dokumentation for i perioderne. Så hvis du gerne vil have en super-autentisk 
vikinge- eller middelalderfrisure så lav en af de følgende frisurer:

I VIKINGETIDEN
Mænd havde primært kort klippet hår, en kilde beskriver en langhåret mand, men dette er uden tvivl 
meget specielt. Især to frisurer, kendes til mænd: Grydefrisuren og Normannerfrisuren - begge er med 
kort klippet eller barberet nakke. Det har især været brugt som krigerfrisurer til at markere sin identitet 
og status som kriger. Mænd havde gerne langt overskæg, fuld skæg eller flettet skæg.
Kvinder havde i vikingetiden langt hår, enten under et hovedlin eller som en knude i nakken, to 
“rottehale” knuder på hver sin side af hovedet eller som knude i nakken. Det lange flettede hår eller løst 
hængende hår kendes ikke som frisurer i vikingetiden.
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I MIDDELaLDEREN
1100 - 1300: Mænd havde ofte pagehår eller halvlangt 
tilbagestrøget hår. Kvinder langt hår under hovedlin.
1300 - 1500: Mænd havde kort hår. For soldater og 
højstatus folk ses også grydefrisuren igen. Det var mest 
typisk at være glatbarberet.

7. SYNINGER
Det var fint i både vikingetid og middelalder, at dragten var syet med så fine sting som muligt i samme 
farve tråd som dragten eller med hvid tråd. Det galt om, at syninger ikke kunne ses. Lav derfor ikke 
pyntesting, men gerne broderier i kædesting eller kastesting.

I vikingetiden var slyngbånd mest almindelige: 

I middelalderen var der flere mønstre at vælge i mellem:
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8. SKJORTE
I Vikingetiden går mandsskjorten til lige over knæet. Skjorten kan laves kompliceret som Viborg 
skjorten eller enkelt som en skjorte med slids i halsen, kiler under ærmet, for at give armen 
bevægelsesfrihed, og slids eller kile ved begge hofter. undertøjet, som skjorten tilhører, var primært i 
hvidt hør eller uld.

I MIDDELaLDEREN

1100 - 1300 - skjorten var lavet efter samme snit som den enkle skjorte fra vikingetiden, men kunne gå 
helt ned til under knæet. I så fald skal den have kiler i siden for at være vid nok.

1300 - 1500 - skjorten bliver, som koften kortere og kortere gennem perioden - fra lige over knæet i 1300 
årene til hoftelængde tæt på år 1500.
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9. KOFTE
I VIKINGETIDEN
Kofte med kilet skørt, med kiler i siden eller efter østlig mode som kaftan. 

I MIDDELaLDEREN
Koften i middelalderen syes efter sammen grundmodel, som skjorten, men i forskellig længde.

1100 - 1300: ligesom skjorten er koften lang i perioden under knæet eller for højstatusfolk endnu 
længere.

1300 - 1500: koften er nu overknæet og for fine folk meget stramt siddende på overkroppen.

1400 - 1500: Kofterne er nu både knælange, fodlange, som en præstekåbe og så kort som hoftehøjde. 
Nu er det også på mode, at koften er gennemknappet fortil, med mange tætsiddende stofknapper, der 
lukker dragten på midten.
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10. BuKSER/BROGE OG hOSER
I VIKINGETIDEN
Fandtes især to buksetyper. Den ene var tætsiddende bukser med smalle bukseben og evt. påsyet sok. 
Den anden var pludderbukser efter østlig mode med optil 8 meter stof i et par bukser for at få dem til at 
pose mest muligt. Bukserne blev holdt oppe af et bælte. Skjorte og Kofte hang altid ud over bukserne. 

I MIDDELaLDEREN
anvendte man primært hoser, dvs. løse bukseben med eller uden fod, som blev holdt oppe af stropper 
i bæltet. Dertil brugte mænd korte underbukser, på størrelse med boksershorts, i hvidt hør. Men også 
bukser med lukket skridt fandtes og kaldtes Broge. Til broge kan mønsteret til de smalle vikingebukser 
anvendes.

TIp! Er det for stort et projekt for dig at sy bukser efter de her beskrevne modeller, så spræt et par 
moderne, gamle, tætsiddende bukser som passer dig op. Brug dette som mønster på hør- eller uldstof, 
men sy en løbegang eller stropper i toppen og lav ikke lommer. I perioden brugte man læderpunge i 
stedet for lommer.
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11. uNDERKJOLE/SÆRK
I VIKINGETIDEN
Kvindens undertøj - underkjolen eller særken er primært lavet i hvidt hør eller uld og svarer nogenlunde 
til mandens skjorte og kofte mønster. Dvs. med kile under ærmet og kile over hver hofte, begyndende 
i taljen. Særken er altid min. ankellængde. I vikingetiden er særken med slids ved halsen, som lukkes 
med et spænde, men har man ikke et spænde eller en broche fra vikingetiden, kan særken blot samles 
med to snore i halsen som snøres som et snørebånd. 

I MIDDELaLDEREN 
Særken er nogenlunde efter samme mønster som i vikingetiden, men her er dragten endnu mere 
folderig end i vikingetiden, og derfor er det godt at sætte kiler i både i siden og midt for og bag, 
begyndende fra taljen.

1100 - 1300: særken er med firkantet halsudskæring og meget poset om taljen.
1300 - 1500: særken er med rund hals udskæring og sidder stramt til i taljen, evt. med snøre bag på for 
at stramme taljen ind. 
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12. OVERKJOLE
Over særken brugte man i både vikingetid og middelalder en varm kjole, som var af farvet uld.

I VIKINGETIDEN 
her fandtes to typer overkjoler:

Selekjolen: som var en rørformet kjole som blev båret over skuldrene med smalle bånd af samme 
stof som kjolen. Kjolen og båndende blev ofte holdt sammen på brystet med de for vikingetiden 
karakteristiske skålspænder, men vil man ikke investere i kopier af vikingetidens skålspænder, kan man 
blot sy stropperne fast.

helkjolen: i vikingetiden fandtes også en kjoletype med ærmer, som blot var syet efter sammen mønster 
som særken.

I MIDDELaLDEREN
her var helkjolen efter samme mønster som middelalder-
ens særk det allermest almindelige. I 1300- 1400 fandtes 
dog også en overkjole med “helvedes vinduer”, som var 
en kjole, hvor ærmet og dele af kjolen var “skåret af ” så 
arme og siderne af kroppen kunne ses. I det særligt vovede
 tilfælde gik “ærmegabet helt fra skulder til midt på 
hoften, og det var nødvendigt at holde kjolen på plads 
med bælte.
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13. haTTE
I VIKINGETIDEN
her brugte mænd hatte - enten som en rundpullet kalot med eller uden pelskant eller efter østlig mode 
som en nissehus med langspids og pelskant. Kvinder brugte ikke hat.

I MIDDELaLDEREN
I 1100 - 1200 tallet var den høje hat eller pilleæske på mode til både kvinder og mænd. For mænd kunne 
hatten være optil 35 cm høj. Kvinder kunne bære hatten med hovedlin under eller uden hovedlin. For 
mænd var kysen af hvidt hørstof med stropper til at binde underhagen også på mode - gerne båret 
under en hat.

I 1300 - 1500 tallet brugte mænd især den omvendte strudhætte som hat, men også en rund ståhat med 
skygge var en almindelig hat til de arbejdende folk. Den hvide kyse til mænd er stadig på mode i denne 
periode. 

I hele middelalderen findes også enkel hat til mænd, som sys af 4 - 6 trekanter, der danner en spid på 
hatten. hatten kan laves med en anden farve for, således at hatten kan holdes i kanten og foret ses. 
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14. hOVEDLIN
I VIKINGETIDEN
Kvinder med langt hår havde håret opsat i en knude i nakken, men ofte bar de også hovedlin - 
hovedtørklæde - i hvidt eller naturfarvet hør om håret. Dette var både for at holde håret ret, og for at 
holde det væk fra hovedet når der skulle arbejdes. Men det beskrives også, at højstatuskvinder brugte 
hovedlin evt. i importeret silke. Der vides ikke så meget om, hvordan hovedlinet har været udformet i 
vikingetid, men herunder ses et par eksempler.

I MIDDELaLDEREN
alle kvinder brugte hovedlin og kun adelige jomfruer havde langt løsthængende hår. Også i denne 
periode var hovedlin primært i hvidt hør. Moden skiftede meget for hovedlin i middelalderen, fra 
enkle stykker stof svøbt om hovedet i 1100 - 1300 til komplicerede opsætninger og kyser i resten af 
middelalderen.  

TIp: Bind en smal bane stof rundt om hovedet med en knuden i nakken og lig hovedlignet her over. Så 
kan hovedlinet enten sys fast i stoffet eller sættes fast i det med knappenåle.

15. SKIND, pELS OG LÆDER: 
BÅDE VIKINGETID OG MIDDELaLDER
Skind og pels bruges i perioden primært som sengetøj, for i vintertøj eller til kantning af dragter. Der 
kendes ikke fund af hele dragter af skind eller det at bruge et helt dyreskind som kappe, men det er ok at 
bruge hele skind i dragten under Krigslive 2012.

Læder eller glat skind kan bruges til at sy en strudhætte eller enkel jakke af, hvilket er fortidens svar på 
vind- og vandtæt tøj, samt søfolkenes tøj. Læder bruges også til bælter, sko, punge og tasker. 
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16. SKO OG STØVLER 
BÅDE VIKINGETID OG MIDDELaLDER
Sko er primært lavet som enkle lædersko med en påsyet lædersål. Man kan købe udmærkede kopi 
sko over nettet. Se herunder hvilke modeller man især kender fra perioden, hvis du køber over nettet. 
Eller man kan finde gode opskrifter på nettet til, hvordan man selv syer en god sko fra vikingetid eller 
middelalder. Det er nemlig meget vanskeligt at sy vikingetids- og middelaldersko, der holder og som 
passer, og derfor er der kun anvisninger her i kostumeguiden til en meget enkel skotype, som kendes 
fra tidlig vikingetid. Denne sko type accepteres også som middelaldersko til Krigslive 2012. Men man 
kan nemt sy en sko, der holder en weekend af ét stykke blødt skind. Mål fodens højde over fod ryggen 
og tegn fodens omrids op på skindet. Sy skoen sammen med kraftig snor med indersiden ud af så 
sammensyningen vender ind ad. Sæt en strimmel læder i hele vejen rundt om foden og bind foran på 
foden som snørebånd. 

TIp! Bemærk, at det ikke er et krav, at fodtøjet er autentisk. Vi accepterer også moderne fodtøj (så 
længe det er diskret visuelt - så ingen spraglede kondisko), men skal man ud og lave sig et par lædersko, 
kan man ligeså godt lave dem efter denne model!

17. SpÆNDER OG BÆLTER:
BÅDE VIKINGETID OG MIDDELaLDER
Bæltet en almindelig del af dragten for både kvinder og mænd, men bæltet var 
længere og foldet om sig selv så spidsen af bæltet hang ned foran på dragten. 
Denne bælteende var ofte forsynet med en bælteendedup, som kunne være 
fint ornamenteret og tyngede bæltet ned foran. Man kan godt bruge en blød 
læder strimmel, som man binder om livet som bælte, men selv meget fattige 
mennesker havde bælter med spænder i perioden. De enkleste spænder er 
D-formede spænder med torn i smedejern. Men moden indenfor bælte-
spænder skiftede meget i perioden. på nettet kan man købe billige bæltespænder 
fra både vikingetid og middelalder.  
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18. hÅNDVÅBEN OG DEFENSIVE VÅBEN:
Bemærk at der kun bruges rollespilshåndvåben (latex/boffer/skum) ved Krigslive, men at disse skal 
ligne følgende våbentyper mest muligt. 

I VIKINGETIDEN OG TIDLIG MIDDELaLDER TIL ca. 1200 FaNDTES
Daneøkse, én-ægget sværd, scramasax, tve-ægget sværd, stridskølle, skægøkse, lanse, bue og pil, samt 
kastespyd. 

Defensive våben omfatter rundskjolde, spidse skjolde med rundet overkant, slagkofte, ringbrynje, 
brynjehætte (coif ), stålhjelme, samt lamel/skælpanser af jernplader eller læder

I DEN ØVRIGE MIDDELaLDEREN FaNDTES
1200 - 1400: tveægget sværd, lanse, bue og pil, samt kølle. 

Defensive våben: Kite-skjolde, dvs. spidse skjolde med lige afskåret overkant, små runde skjolde 
(buklere), ringbrynje, slagkofte, plade panser til overkroppen (dækket af læder), kedelhat og tætsiddende 
hjelme og brynjehætter og bispeslag.  

1400 - 1500: stort tohåndssværd, korte tve- eller én-æggede sværd, lanse, partisan (bredbladet spyd 
med div. kroge eller økse blade på, nærmest en hellebard), køller, bue og pil, daggert. 

Defensive våben: blank, synlig pladerustning, hjelme med visir, keddelhat, tætsiddende hjelm, små 
runde eller trekantede skjolde, ringbrynje, bispeslag, brigandine (polsteret slagkofte med indsatte 
jernlameller), albue- og knæledbeskyttere, som på blanke rustninger, men brugt kun med ringbrynje 
eller brigandine. 

19. KØN OG BLuFÆRDIGhED
Der fandtes krigere af begge køn i vikingetid og middelalder - selvom kvinder har været sjældne på 
slagmarken. Krigsbeklædning og udrustning har været den samme for begge køn, dvs. også kvindelige 
krigere har brugt mandsdragt i kamp. For civile, har kvinde og mænd ikke brugt dragter ukarakteristisk 
for deres køn. Modsat i dag viste kvinder ikke ben i perioden og mænd viste ikke overkroppen i perioden. 
Kvinder gik ligeledes aldrig i korte skørter, dvs. over ankelhøjde.

TIp!  Selvom Krigslive VIII er historisk/mytisk, så har vi selvfølgelig 100% lighed mellem kønnene, 
så der både er plads til kvindelige riddere og mandlige valkyrier!
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20. JÆTTER, TROLDE OG TuRSER 
Det er vigtigt, at de mytiske figurer virkelig adskiller sig fra vikinge- og middelaldermenneskerne,og 
bruger materialer som ligner naturmaterialer, da disse væsner i den nordiske mytologi er nært 
sammenknyttede med naturen. Det skal være tydeligt, at her er tale om et overnaturligt, mytologisk 
væsen, f.eks., at jætter ser ud som om, de er lavet af sten eller ler. Det er fint, at de mytologiske væsner 
er i dragt eller bærer panser, men det må ikke være typiske dragter eller rustninger fra bestemte 
tidsperioder.

TIp! Bruge latex, kontaktlinser, tandlak og andre effekter, men få det til at ligne naturmaterialer.

LITTERaTuRLISTE
her finder du gode bøger med billedmateriale til enkle dragter eller dragtudstyr fra vikingetid og 
middelalder. alle bøger fås på biblioteket og giver billeder og tegninger om perioden generelt, men 
også specifikt om dragter.

VIKINGETID:
- Frank Birkebæk 1979 - 83: Oldtiden i Danmark - Vikingetiden. Sesam
- Roesdahl, Else (red) 1992: Viking og hvidekrist - Norden og Europa 800 - 1200 
- Rud, Mogens 1983: Bayeux-tapetet og slaget ved det grå æbletræ. Skalks Bogtjeneste.

MIDDELaLDER: 
- Gutarp,Else Marie 1995: hursom man sig klädde - En bok om Medeltida dräkt. Gotlands Fornsal 
Russi III 
- Roesdahl, Else (red) 2004: Daglivliv i Danmarks middelalder. Åarhus universitetsforlag.
- Nockert, Margareta 1985: Bockstenmannen och hans dräkt, Stiftelsen hallands Länsmusser, 
halmstad och Varberg

aFSLuTNING
Dragtkompendiet her er lavet for at gøre det lettere for deltagere til Krigslive VIII at skabe en fantastisk 
oplevelse både for sig selv og for det publikum der kommer. Løber du ind i problemer med nogle af 
tingene i guiden, så giv ikke op! Spørg os før du beslutter dig for, at Ragnarok er på jord! Vi er nemlig 
ret så flinke og vil gerne hjælpe. Og vi kan fanges på formidling@sagnlandet.dk!

- Vi ses i Sagnlandet i slutningen af april


