
 

 

 

 

Middelalderens blide 
 

Navn på genstand En mini blide 

Lidt historie Bliden, også kaldet en trebuchet, var et våben, der 

blev brugt i middelalderen ved belejring af et slot. 

Der kunne kastes med mange forskellige ting: 

store sten til at ødelægge mure, "græsk ild" for at 

sætte slottet i brand, flint i kugler af ler, der brød i 

tusind stykker, når det ramte. Endda sygdoms-

angrebne kadavere til at sprede sygdom i det 

belejrede slot. Ja, hvis man pågreb en spion, kunne 

man sende ham tilbage ved hjælp af en blide 

En blide kunne skyde med stor præcision og op til 

400 meter. 

Anbefalet alder (fra ...) a) En enkel konstruktion med ispinde fra 10 år 

b) avanceret konstruktion med trælister: fra 12 år 

c) En stor trebuchet, for eksempel 2 meter højde: 

Fra 15 år 

 
 

Relaterede STEAM-

områder 

S: Potentiel energi til kinetisk energi, lineær 

hastighed, udgangsvinkel, Sianos Key Facts, 

kastehastighed 

T: Løftearm, modvægt, svingarm, slynge,   

     aksel, modvægtsforhold 133:1 



 

 

 

E: For at skabe en blide, der kaster så langt som  

     mulig. Forholdet mellem længden af   

     sving , modvægtens vægt,  højden og   

     omdrejningspunktets position 

A: Historie – middelalder 

M: Højde-bredde-forhold, vinkel (krogens vinkel),  

      måling 

 

Nødvendige materialer For den enkleste konstruktion: 

1. Bølgepap 

2. Ispinde: 8 stykker 

3. Saks 

4. Blyant med viskelæder  

1. Milkshake sugerør, plastikrør eller lign. 

Limpistol 

2. Tape 

3. Elastikker 

4. Snor 

5. Clips 

6. AA-størrelse batteri eller lignende størrelse / 

vægt objekt 

 

Sianos nøglefakta For den bedste blide er disse fakta udviklet af 

Siano meget nyttige: 

1. Længden af slyngarmen skal være 3,75 

længere end længden af kontravægtarmen 



 

 

 

2. Længden af slyngen skal være den samme 

som længden af nyttelastarmen 

3. Den oprindelige vinkel mellem 

kontravægtarmen og støtten skal være 45 

grader ved affyring 

 

Instruktioner trin for trin 

 

 

Trin 1: Indsamling af materialerne 

Trin 2: Fremstille 2 "A" ramme stykker 

Trin 3: Fremstilling af grundrammen/basen 

Trin 4: Placering modvægt 

Trin 5: Krogen 

Trin 6: Aksel og placeringen af  

            omdrejningspunktet 

Trin 7: Placering af swingarm 

Trin 8:  Kastemateriale 

Trin 9: Affyring 

Trin 10: Justeringer? 

 

Hjælp til Konstruktion Nogle videoer, der kan hjælpe: 

 

The science: 

https://www.youtube.com/watch?v=bmSl9AqmVyc 

 

Construction of a simple popsicle stick trebuchet: 

https://www.youtube.com/watch?v=ksG87OUZOkA 

 

 



 

 

 

 

 

Trin for trin: hvordan man opbygger "Mini Trebuchet" 
 

Trin 1: Saml materialerne 

  

Nødvendig tid: 9 min., hvor video er inkluderet. 
 

Saml materialerne: 

-Bølgepap 

-Ispinde: 8 stykker 

-Saks 

-Blyant 

-sugerør/plastikrør 

- lim pistol 

-Tape 

-Elastikker 

-Snor, tråd eller sejlgarn 

-Papirclips 

-AA størrelse batteri eller lignende størrelse / vægt objekt 

 

Næste: Se denne Youtube video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ksG87OUZOkA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ksG87OUZOkA


 

 

 

 
 
 
 
 

Trin 2: Form 2 "A" rammestykker 

  

Nødvendig tid: 5 min. 

 

1. Skær en ispindepind i halve. 

 

2. Form 2 "A" indrammede stykker - sørg for, at der er et lille hak øverst på 

hver A-ramme. 

 

3. Lim hver ramme sammen. 
 
        
 



 

 

 

 
 
 

Trin 3: Grundrammen/ Basen 

  

Nødvendig tid: 

1. 5 min. 

 

Beskriv trinnet: 

1. Skær slidser i pap, så A-rammen kan stå lodret. BEMÆRK: Afstanden mellem 

A-rammerne SKAL gøre det muligt for modvægten (AA-batteriet) at bevæge 

sig imellem A-stykkerne. 

2. Lim dem på plads med ekstra ispind-pinde som understøtninger. 

 

 



 

 

 

 
 

Trin 4: Placering af modvægt 

 

Nødvendig tid: 5 min. 

 

1. Tape AA-batteriet til enden af en ispind  

 

 
 
 



 

 

 

 

Trin 5: Krogen 

 

Nødvendig tid: 5 min. 

 

1. Ret den ene ende af en papirclips, så den er bøjet lidt opad. (Bemærk: 

vinklen er meget vigtig, hvis vinklen er for flad, den vil lade skytset gå tidligt. 

Hvis vinklen er for spids, kan bliden ikke skyde. Det er meget vigtigt, hvis du 

ønsker at bygge i større skalaer, hvis vinklen forkert, kan skuddet gå i den 

modsatte retning! 

 

Tape det til ispinden med den lige ende så den stikker ud forbi pinden. 

 

 
 

Trin 6: Omdrejningspunktet og placeringen af aksel 

 

Nødvendig tid: 5 min. 

 



 

 

 

1. Skær et stykke af milkshakesugerør så det passer med længden af AA-

batteriet. 

2. Fastgør den til ispinden med et gummibånd. 

3. Placer røret/akslen tættere på batteriet end på papirclipsen. 

 
 
 
 

Trin 7: Placering af svingarm 

 

Nødvendig tid: 5 min. 

 

1. Fjern viskelæderet fra blyanten (Smid det ikke væk!) . 

2. Træk blyanten gennem røret/akslen. 

3. Placer blyanten i hak på toppen af dine A-rammer. 

4. Hold blyanten på plads med gummibånd (BEMÆRK: Brug ikke lim! På denne 

måde kan du fjerne blyanten for at justere, hvis det er nødvendigt). 

5. Sørg for, at ispinden (swingarm) roterer frit. 



 

 

 

 
 
 

Trin 8: Fremstilling af kasteskyts 

 

Nødvendig tid: 5 min. 

 

1. Tape en lille løkke af snor til viskelæderet (maks. længden af swingarm uden 

modvægt). 

 



 

 

 

 
 

Trin 9: Affyring af kasteskyts 

 

Nødvendig tid: 5 min. eller sandsynligvis resten af dagen, da det er ret sjovt. 

 

1. Sæt snoren på papirclipsen. 

2. Træk ned, og slip derefter for at starte. (Bemærk: Strengen skal være 

mellem A-frames for at få det bedste skud. 



 

 

 

 
 

Trin 10: Justeringer 

 

Nødvendig tid: Svært at sige 

 

1. Konkurrence? Hvis I er flere elever, kan det være ret motiverende at 

konkurrere sådan her: Det længste skud? Det mest præcise skud? 

2. Overvej: Vil det være muligt at skyde endnu længere? Er det muligt at 

justere bliden så den kan kaste længere? Hvordan? 

 
 

Andre Trebuchets: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=niADsSjtzzs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VvWRk-I246E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M1iPxY3FYNE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=niADsSjtzzs
https://www.youtube.com/watch?v=VvWRk-I246E
https://www.youtube.com/watch?v=M1iPxY3FYNE


 

 

 

 


