
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgaver til historien: Sådan gør du 

Før du laver opgaverne, skal du ha’ hørt historien, der hører til spørgsmålene. Du 
finder alle historierne på golittle.dk/opgaver.


Har du gjort det? Godt! Så læs videre..!


Når du har lyttet til historien, skal du svare på spørgsmålene på næste side.


Har du en printer: 

1. Print opgavearket ud.


2. Begynd med spørgsmål 1 og find det svar, du tror, er det rigtige.


3. Skriv bogstavet, der står ud for svaret, på plads nummer 1 i boksen til kodordet.


4. Fortsæt på samme måde med resten af spørgsmålene.


Har du IKKE en printer: 
 
1. Find et stykke papir og en blyant og scroll videre til spørgsmålsarket på næste 
side eller find spørgsmålene på hjemmesiden. 
 
2. Begynd med spørgsmål 1 og find det svar, du tror, er det rigtige. 
 
3. Skriv bogstavet, der står ud for svaret, som det første på dit papir. 
 
4. Fortsæt på samme måde med resten af spørgsmålene.


Derefter: 

Har du skrevet de rigtige bogstaver, får du kodeordet!


Hvis du har tid og lyst, kan du herefter lave ekstraopgaverne på spørgsmålsarket.


Rigtig god fornøjelse! 






1. Hvad får man, hvis man drikker 
trylledrikken i Asterix og Obelix?

6. Der er et mysterie ved Gundestrup 
karret - noget mangler. Men hvad?

U: Meget langt hår E: Den 14. sølvplade mangler

B: Helt vildt god ånde A: Hankene på karret mangler

T: Superkræfter I: Låget til karret mangler

2. Hvad hedder den troldmand, der laver 
trylledrikken?

7. På Gundestrupkarret er der mange 
fine tegninger - hvad forestiller de?

K: Tryllefix N: Blomster, fugle og fisk

R: Miraculix D: Guder, mennesker og dyr

L: Magifix C: Sol, stjerner og måne

3. Gundestrupkarret blev fundet for 
mange år siden - hvor mange?

8. På tegningen af dødsguden er der 
også et uhyggeligt dyr - hvilket?

U: Mere end 50 år siden F: En slange med fem øjne

Y: Mere end 100 år siden J: En meget stor drage

O: Mere end 150 år siden R: En ulv med to hoveder

4. Gundestrupkarret vejer omkring ni ilo 
og består af.. ja, af hvad?

9. En anden tegning har krigere med 
skjold og lanser - som er klar til hvad?

D: Rent guld I: Klar til kamp

Ø: Rent bronze P: Klar til at spise kage

L: Rent sølv U: Klar til at få et bad

5. Hvor gammel tror de kloge forskere, 
at Gundestrupkarret er?

10. På Vesthimmerlands Museum kan du 
se et andet kar, der er vist på.. hvad?

Å: Mere end 1.000 år gammelt V: På mælkekartonerne

L: Mere end 2.000 år gammelt K: På 50 krone-seddlen

Z: Mere end 3.000 år gammelt H: Ved busstoppestederne

KODEORD:

EKSTRAOPGAVER: 
1. På bagsiden af papiret: Tegn Miraculix og trylledrikken, som du tror, de så ud.

2. Hent badevægten og find noget, der vejer ni kilo (du må gerne stable flere ting ovenpå 

hinanden!). Så mange kilo rent sølv består Grundestrupkarret af.

3. Lav ingredienslisten til din egen trylledrik. Åben f.eks. skabe og skuffer i køkkenet og skriv 

ned, hvad der skal i trylledrikken - samt hvilke superkræfter man får, hvis man drikker den!


OPGAVER TIL: GUNDESTRUPKARRET  
Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
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