Ribe VikingeCenter

UV-materiale

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

til Vikingetidens Billedverden
Billeder, symboler og stil
Tag dette undervisningsmateriale og kamera/mobiltelefon med, når I går rundt på Ribe VikingeCenter.
I skal arbejde sammen i grupper af 3-4 elever. Brug bagsiden af papiret, hvis der ikke er plads nok at skrive på.

OPGAVE 1: BILLEDER
Læs højt for hinanden:
I vikingetiden havde man tradition for at fastholde sagn og store begivenheder i digte og på billedfriser. Billederne kunne være broderede, vævede, udskåret i træ, hugget i sten eller måske malet på de lerklinede vægge.
Man kan godt kalde disse billedfortællinger for ‘vikingetidens tegneserier’.
Gå hen til Ripa By, år 825. Find Tinghuset, hvor kalkmaleriet er.
Hvad forestiller kalkmaleriet?
Kalkmaleriet kaldes også Ribefrisen. Det er 20 meter langt og fortæller en historie. Hvad synes I, det forestiller?
Skriv op, hvad I tror historien er. Prøv at finde ud af, hvor fortællingen starter og slutter.

Hvad forestiller jeres billede?
Tag et foto af en del af kalkmaleriet og fortæl om de mennesker, der er på netop jeres foto.
Hvad sker der?

Hvad siger de?

Hvor er de på vej hen?

Hvad laver de forskellige mennesker?
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Har de noget med?

Hvad hedder de?

OPGAVE 2: SYMBOLER
Læs højt for hinanden:
Vikingerne brugte flere forskellige symboler, som er at finde på mange ting som f.eks. runesten, øksehoveder,
rorpinde og meget andet. Symbolerne var genkendelige for vikingerne og havde ofte noget med deres tro at gøre.
Hvor mange symboler kan I finde?
Find symboler i kalkmaleriet og tegn dem. Brug evt. jeres mobiltelefon til at søge på Google efter de symboler, I
har tegnet. Hvad hedder de, og hvad symboliserer de?

Hvad hedder symbolet?

Hvad hedder symbolet?

Hvad symboliserer det?

Hvad symboliserer det?

Hvad hedder symbolet?

Hvad hedder symbolet?

Hvad symboliserer det?

Hvad symboliserer det?

OPGAVE 3: STIL
Læs højt for hinanden:
Vikingerne udsmykkede med flotte mønstre og figurer på mange materialer og med flere forskellige farver. Det
kunne være på sten, døre, møbler, smykker, udhæng, vægge o.s.v. Hvis man kigger godt efter, er der en bestemt
stil i mønstrene, hvor man tydeligt kan genkende en bestemt stilart. En stilart, der kun hører vikingetiden til.
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Find vikingernes stil
Prøv at finde så mange udsmykninger I kan på hele Ribe VikingeCenters område og beskriv dem. Er der dyr,
mennesker eller andet i udsmykningerne? Undersøg alle huse, møbler, store sten, smykker o.s.v.

Hvad går mest igen i de udsmykninger, I finder? Er det dyr, snoede bånd, prikker eller andet?

Tegn det, som går mest igen. Tegn dyret, det snoede bånd, prikkerne eller andet.
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Ind-/udgang

Ripa By år 825

Tinghuset

Kort over Ribe VikingeCenter
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