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Før du besøger oplevelsesstien ”Middelalderens Ribe”
børnene lave en prangerpung. 
 
Prangerpung / ildpung: 
Har du tidligere været på ”Jagtstien” ved Guldager
Ildpungen og prangerpungen er bygget op om samme model.
 
Ildpungens / prangerpungens historie:
Mennesket har igennem historien altid været afhængigt af ild til varme og til at tilberede mad.
Via arkæologiske fund ved vi, at ild
ild med. 
 

 
Da mønten blev indført i Danmark i oldtiden og senere i 
anvende ildpungen til opbevaring af mønter. Den blev da kaldt en prangerpung. Prangerpungen var 
stadig på mode i middelalderen. Fund af en original prangerpung
Se foto herover.  
 
Hvad kan børnene bruge prangerpungen til?
På oplevelsesstien ”Middelalderens Ribe”
byporten lå. I det lille rollespil, der opføres her
pennik, så de kan passere vagterne ved byporten og træde ind i Ribe by
sten I finder på en tur i skoven eller på stranden. I kan vælge at male dem med guldfarve.
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Prangerpungen 

”Middelalderens Ribe”, kan du som forberedelse

Har du tidligere været på ”Jagtstien” ved Guldager Plantage har du måske lavet en ildpung.
rangerpungen er bygget op om samme model. 

historie: 
Mennesket har igennem historien altid været afhængigt af ild til varme og til at tilberede mad.

, at ildpungen har været anvendt til opbevaring af redskaber til at slå 

 
 

Danmark i oldtiden og senere i vikingetiden begyndte man også at 
anvende ildpungen til opbevaring af mønter. Den blev da kaldt en prangerpung. Prangerpungen var 

. Fund af en original prangerpung kan ses bl.a. på Nationalmuseet.

pungen til? 
lsesstien ”Middelalderens Ribe” passerer du og børnene det gamle vadested, hvor 

der opføres her, skal børnene benytte middelaldermønter kaldet 
så de kan passere vagterne ved byporten og træde ind i Ribe by. Mønterne kan være små 

sten I finder på en tur i skoven eller på stranden. I kan vælge at male dem med guldfarve.
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, kan du som forberedelse sammen med 

lantage har du måske lavet en ildpung. 

Mennesket har igennem historien altid været afhængigt af ild til varme og til at tilberede mad. 
opbevaring af redskaber til at slå 

vikingetiden begyndte man også at 
anvende ildpungen til opbevaring af mønter. Den blev da kaldt en prangerpung. Prangerpungen var 

kan ses bl.a. på Nationalmuseet. 

du og børnene det gamle vadested, hvor 
skal børnene benytte middelaldermønter kaldet 

. Mønterne kan være små 
sten I finder på en tur i skoven eller på stranden. I kan vælge at male dem med guldfarve. 
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Sådan laver du en Prangerpung – trin for trin. 
 
                                                                                  Tegn en cirkel på et stykke læder, benyt en stor  

   tallerken eller et fad som model, minimum 24 cm 
                                                                                  i diameter. 

 
 
     

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Klip huller med en hultang. Hullerne skal  
sidde ca. 1 cm fra cirklens kant.  
Afstanden mellem hullerne skal være ca. 1,5 cm. 

 
 
. 

                                                                              
 
                                                                                    Når hullerne er lavet trækkes en snøre gennem   
                                                                                    hullerne.                      

                                                                             Snørens ender fæstnes i en knude og pungen    
                                 trækkes sammen. 

 
                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
For at få prangerpungen til at folde pænt,  
skal antallet af huller være deleligt med 4.  
Pungen kan naturligvis også laves i hør eller bomuld,  
alt efter hvilket materiale du har.  
 


