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Klumper med grønt og fladbrød. 

Klumper:  125 g kogte kartofler, 125 g bygmel, 1 æg, 125 g let saltet flæsk, 1 løg, ½ tsk allehånde, 1 tsk salt,  

½ tsk kardemomme 

Fremgangsmåde: 

Sæt en gryde ½ fuld af vand over at koge.  

Skær flæsket i tern, svits det let på en pande, det må ikke blive brunt 

Samtidig med moses kartoflerne og løget skæres i fine tern 

Bland de mosede kartofler med æg, løg, mel, krydderierne og det halve af det let svitsede flæsk, ælt blandingen 
grundigt og form den til fire lige store kugler som koges i vand i 30 minutter.  

Der skal afleveres 1 klump til bedømmelse, resten må Patruljen spise.  

Grønt: 20cm porre, 1 æble, svinefedt, vand  

Fremgangsmåde:  

Sæt ½ dl vand over på en pande 

Skær æblet i små tern og porre i tynde ringe.  

Kog æblestykkerne i vandet indtil vandet er kogt væk. Tilsæt 20ml svinefedt og kom porre ringene ned til 
æbleternene og svits dem let, må ikke blive sorte. Til sidst tilsættes resten af flæsket og varm det godt igennem. 
Smag til med salt. 

Der skal afleveres en passende mængde grønt sammen med klumpen til bedømmelse, det overskydende må spises 
af patruljen.  

Fladbrød: 75g bygmel, 1 æg, 1 dl mælk, ¼ tsk sukker, ¼ tsk kardemomme, 1 knivspids salt, 15ml svinefedt 

Alt blandes grundigt sammen og bages på panden, husk fedt på panden.  

Der afleveres 1 brød sammen med 1 klump og den passende mængde grønt til bedømmelse, alt overskydende må 
patruljen spise.  

Der udleveres 1 tallerken ved tilmeldingsbordet, hvorpå retten SKAL afleveres.  

Der skal være afleveret til bedømmelse inden de 60 minutter er gået.   

Der bedømmes på udseende og smag. God kamp.  

Når I Har afleveret maden til bedømmelse, pakker i jeres grej ned i den kasse hvor maden var i. Skriv patruljenavn på 
og aflever den hvor i hentede den, så bliver jeres grej transporteret til posten hvor i slutter.  

Ps der kan godt være 2 trangiaer i kassen hvis de sættes lidt skævt på siden.  

Der forefindes kun erstatningsvarer for æg og æble.  

 



 

POST S1   

Mjølner er Thors hammer. Den er smedet af to dværge – Sindre smedede, mens Brokk holdt 
blæsebælgen i gang. 

Mjølner er det mægtigste våben i Asgård. Hammeren rammer altid, hvad den bliver kastet efter. Den 
rammer med en vældig kraft og vender altid tilbage til den hånd, der kaster den. 

Thor har mistet Mjølner, da den er blevet stjålet af jætten Trym. 

Det er nu Jeres opgave at fremstille en ny hammer til Thor, samt en Konge til kongespillet. 

Når Mjølner og Kongen er fremstillet skal der kastes med Mjølner efter Kongen og de andre pinde i 
spillet. Væltet konge giver 20 point, væltet pind giver 5 point. 

 

Materialer: 

• Et styk klods til hammerhoved 
• Et styk lægte til skaft 
• 8mm rundstok til fremstilling af dyvler 
• 1m lædersnøre 
• Et styk lægte til Konge 

 

Medbragte materialer: 

• 22mm bor 
• 8mm bor 
• 4mm bor 
• Akku boremaskine 
• Målebånd 
• Sav 
• Sandpapir 

 

Max 100 point, ved bedømmelsen vægtes finish og udsmykning højt. 
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I den nordiske mytologi findes der tre skibe med særlige egenskaber, deres navne er ”Ringhorn”, 
”Skidbladnir” guden Frej`s skib, som altid har vind i sejlene uanset hvor det er, kan foldes sammen så 
Frej kan bære det med sig i sin skindpose, og som alligevel har plads til alle Asgård guder. ”Naglfar”, 
det mægtigste skib i det hele taget, tilhørte en trold og sejlede til ” Ragnarok” mod guderne. Skibet 
er lavet af de dødes negle og bliver styret af halvguden Loke. 

Balders skib Ringhorn, der var det prægtigste af alle Asernes skibe, og som førte ham og hans hustru 
Nanna til Hel i dødsriget, da han ved Lokes hjælp var dræbt af Høder. Thor antændte skibet ved at 
svinge sin hammer over det. Skibet var udstyret med offergaver. Bl.a. havde Odin givet sin ring 
Drøpner. Balders hest i fuldt udstyr fulgte også med på bålfærden. 

 Da skibet skulle skubbes brændende ud på havet kunne ingen rokke det, og man måtte sendte bud 
efter troldkvinden Hyrrokken, der ubesværet fik skibet ud på havet. 

I skal fremstille en model i pap af Balders skib og anrette et bål på skibet. Efter bålet er tændt skal 
skibet holde sig flydende i mindst 5 min. 

 

Materialer: 

• Bølgepap 
• Sejlgarn 
• Malertape 
• Diverse 

 

Medbragte materialer: 

• Hobbykniv 
• Saks 
• Stor synål 
• ”Krea” ting 

 

Max 100 point, ved bedømmelsen vægtes finish og udsmykning højt. 
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