
Fag: Historie, Dansk, Madkundskab  Niveau: 4.-7. klasse  Emne: Filmens temaer

Lærervejledning
til UV-materialet til FADEBURET

Ribe VikingeCenter
Skoletjenesten

Filmfortællingen FADEBURET
I denne serie på fire episoder følger vi årets gang på en selvforsynende storgård i vikingetiden, hvor folk og 
fæ på godt og ondt lever i pagt med naturen. Seriens kerne er vikingernes råvarer og deres afhængighed af 
årstidernes skiften. Rundt om råvarer som gårdens dyr og markens afgrøder er spundet små historier om de 
mennesker, som bor på Hvidinggården, en storgård fra sen vikingetid.

Undervisningsmaterialet
Vi har i filmene valgt, at årets gang tager sin begyndelse i efteråret. Alvas historie er en lineær fortælling, 
der er sat ind i årets cirkulære cyklus. For at få den bedste mening ud af filmene, anbefaler vi at starte med 
efterår. De enkelte afsnit kan dog ses uafhængigt af hinanden, hvis man arbejder med de enkelte årstiders 
produkter.

Til de enkelte afsnit er knyttet et undervisningsmateriale, som arbejder med filmens indhold med tyngde på 
vikingernes råvarer. Opgaverne kan laves af den enkelte elev alene eller i grupper. Der lægges op til, at emn-
erne diskuteres i klassen. Der tages i materialet også fat i moderne begreber hentet i de gældende fællesmål 
for folkeskolen.

Emne: Filmens temaer
Afsnit 1:4 Efterår ‘Røg og Salt’ Ressourcer, holdbarhed og bevaring
Afsnit 2:4 Vinter ‘Øl og Gær’ Produktion, mad som kultur, tradition og livskvalitet
Afsnit 3:4 Forår ‘Syvkålssuppen’ Bæredygtighed, lokale råvarer og sundhed
Afsnit 4:4 Sommer ‘Midsommer og Trolovelse’ Indsamling og produktionsmetoder før og nu

Filmene kan også anvendes til en mere generel vinkel på vikingetiden, personskildring, mediet film som 
historieformidling og filmteknik.
Undervisningsmaterialer: Hvidinggården - Storbondens gård, Noget om Film og Kildekritik.
Generel viden om vikingetiden: Vinkler på Vikingetiden, en E-bog fra Nationalmuseet. 

Dette undervisningsforløb skal lægge op til en dialog om og refleksion over: 
•  Vikingernes forådsbaserede madkultur til forskel fra vores moderne, globaliserede madkultur. 
•  Råvarernes oprindelse: Bæredygtighed/klimavenlighed, ultralokale råvarer, sæsonbetonede råvarer samt 
 sundhedsværdi. 
•  Vadehavets og marskens betydning og menneskets livsgrundlag gennem tiden. 
•  Vikingetidens hierarkiske samfund, som også afspejles på Hvidinggården: Trælle, fosterbørn, børn, fruen/
 storbonden. 

Besøg Ribe VikingeCenter
Arbejdet med de fire Fadebursfilm kan med fordel kombineres med et besøg på Ribe Vikingecenter, hvor 
eleverne deltager i skoletjenesteforløbet ‘Vadehavet – Vikingernes hjem og spisekammer’. Som en del af 
husholdningen på Hvidinggården ved Vadehavet, får eleverne et indblik i naturens indflydelse på livsgrund-
laget og deltager i tilblivelsen af et festmåltid i Langhuset.

Forløbet foregår i det rekonstruerede gårdanlæg på Ribe VikingeCenter, hvor filmen er optaget. 

Besøg også Vadehavet, der både er udnævnt til Nationalpark og Unesco Verdensarv.
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https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/undervisning-paa-nationalmuseet/undervisningsmaterialer/ungdomsuddannelserne/danmarks-oldtid/e-bog-vinkler-paa-vikingetiden/
https://www.ribevikingecenter.dk/da/skoler/skoletjenesten/forloeb/vadehavet-hjem-og-spisekammer.aspx


FADEBURET: Hjælpeark til svar
Her følger nogle af svarene til opgaverne. Ikke alle opgaver er taget med. Opgaver, der henter deres svar 
direkte i filmen, samt billedopgaver er med.  Opgaver, der er reflekterende eller kræver meget brede svar, er 
ikke med.

Afsnit 1:4 Røg og Salt

Opgave 2a Ryge, salte, tørre, vallekonservere, gemme i ‘kule’, lægge i vådt sand.

Opgave 3 Se eksempel på varedeklaration på salt nedenfor.

Opgave 4a Husfruen kigger, snuser og smager på maden.

Opgave 5a Det tomme fadebur ses ved 07:44 i filmen.
  Det fyldte fadebur ses ved 09:52 i filmen.

Opgave 5b Korn i tønder: Rug, byg
  Rug- og havreneg
  Gås
  Blodpandekager
  Medister og indmad
  Røgede pølser
  Saltet, tørret og røget kød og fisk
  Kærnemælk og surmælk i kander
  Ymer i læderposer
  Fast ost i klæde og friskost i poser
  Smør i birkebarkbeholdere
  Hverdagsøl og festøl
  Mjød
  De sidste æg
  Fedt i lerskåle
  Hvide hvedebrød
  Hvedemel i aflåst kiste 
  Fladbrød og rugbrød
  Tørrede gråærter og hestebønner
  Gemmeæbler og tørrede æbler
  Nødder, bær og hyben
  Løg i flettede ranker
  Krydderurter
  Vallesyltede grøntsager
  Brændenælde- og vejbredsfrø
  Porrer i sand
  Nyrørt sennep
  Sort, rød og hvid salt  
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Afsnit 2:4 Øl og Gær

Opgave 3a 1. Vand hentes til rengøring og brygning 7. Gærkransene lægges i
  2. Alt gøres rent 8. Øllet gærer
  3. Strå lægges i tapkarret 9. Øllet tappes
  4. Vand hældes i 10. Øllet kommes på tønde
  5. Maltbyg hældes i 11. Der hældes vand på til 2. brygning
  6. Humle hældes i og der røres

Opgave 3b Husfruen har brug for: Kar til at brygge i, strå til bunden, vand, malt-byg, humle, gærkrans, 
  tønde til opbevaring.

Opgave 3c Gærkransen er en ring bundet af halm. Den kan også være lavet af træ. Kransen samler gærkul-
  turen, og den kan tørres til næste gang, der skal brygges øl.

Opgave 3d Maltbyg er bygkorn, der når at spirre, før de tørres. Derved opnår de et større indhold af sukker 
  og kan bruges til alkoholfremstilling.

Opgave 3e Humle er en slyngende urt, der kan blive op til 
  6 m i højden.

Opgave 5a Det er ære i at servere godt øl til sine gæster hele året.
  Når man beværter sine gæster godt, får man stor ære.
  Læg evt. ‘Rigs Vandring’ og se, hvordan han bliver
  mødt i vikingehjemmene.
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Afsnit 3:4 Syvkålssuppen

Opgave 2a 

  Andre spiselige kålplanter og urter: Grønkål, ramsløg, kveller, fuglegræs, døvnælde, mynte,
  merian, timian.

Opgave 3a Ananas: Brasilien. Kom til Europa omkring 1493.
  Kartoffel: Andesbjergene i Chile, Venezuela og Argentina. Kom til Europa sidst i 1400-tallet.
  Tomat: Ecuador/Chile. Kom til Europa i 1500-tallet og Danmark omkring 1770.
  Kiwi: Sydøstlige Kina, men i dag er det mest New Zealand, der er kendt for dem.
  Banan: Tropiske Afrika og Asien.
  Mandler: Middelhavsområdet og Vestasien.
  Avocado: Mellem- og Sydamerika. Kom til Spanien i 1600-tallet.
  Oliven: Tropiske og subtropiske egne af Afrika, Asien og Europa.

Opgave 4a En almindelig mangelsygdom i gamle dage var Skørbug. Skyldes mangel på C-vitamin.

Opgave 5a Nej, vikingerne var meget mere afhængige af det, som årstiderne bød på. Men de kunne 
  konservere og gemme (FADEBURET 1:4 Røg og Salt).
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BRÆNDENÆLDE

HUSMANDSKÅL

MÆLKEBØTTE

VEJBRED

STRANDKÅL

KVAN

SKVALDERKÅL

Vikingetid Nu

Forår Alt nyt og grønt i naturen. Æg, makrel, sild. Vi kan få alt!

Sommer Mælk, æg, bær (ex. hindbær, skovjordbær). 
Fisk og vildt. Vi kan få alt!

Efterår Nødder, æbler, nymalet korn. Vi kan få alt!

Vinter Fisk kød fra slagtning og jagt. Fisk, skaldyr. Vi kan få alt!



Afsnit 4:4 Midsommer og Trolovelse

Opgave 2a At dyrke = Det er noget, man selv planter og passer, indtil det kan høstes eller ‘sankes’.
  At sanke = At samle ting ind - alt det, der gror i naturen.

Opgave 2b Nævnt eller vist i filmen: 
  I kålgården dyrkes kål, gulerødder, løg og pastinakker.
  På marken slås hø, det tørres på en stakkefod og bjerges ind i høladen. God hø = godt foder =  
  god ost. 6 forskellige ting, der kan dyrkes: Rug, byg, havre, hvede, hirse, hestebønner, ærter. 
  I naturen kan sankes urter, bær og frugter som jordbær, blåbær, hindbær, vandmynte, hyben.

Opgave 3b Køerne får naturligt kalve om sommeren, og det giver mælk i yveret. Når koen også er i god 
  foderstand, kan den malkes.

Opgave 3c Vi kan i dag via kost og kunsti befrugtning af køerne holde dem i næsten konstant gang med at 
  yde mælk. Læs evt. om den moderne malkekos livsforløb her. 

Opgave 4 5 produkter, der kan laves af mælk:
  Mælk (kan drikkes). Mælk kan syrnes til Ymer. Ymer kan drænes til friskost. Mælk kan skummes 
  for fløde, som kan kærnes til smør. Kærnemælk kan laves til friskost. Mælk kan også bruges til 
  fast ost. Valle kan bruges til konservering eller i brød m.m.

Opgave 4b Eksempel på vejledning:
  1) Koen malkes. 2) Mælken stilles i trækar på røgbjælken til bevaring. 3) Efter et par dage 
  kan flødes skummes af. 4) Fløden kærnes/piskes med piskeris til den begynder at samle sig i 
  klumper, og kærnemælken kommer ud. 5) Smørklumperne presses og vaskes, så al kærnemælk 
  kommer ud. 6) Smørret saltes og pakkes væk i birkebarksbeholdere.

Opgave 4c Mælken kan sættes i trækar på røgbjælken, så holder den længere, og røgen holder fluer væk.
  Mælken kan også laves om til diverse produkter der forlænger levetiden.

  Pasteuriseret:  ‘Pasteurisering er en lovpligtig og veletableret metode til at sikre fødevare-
  sikkerheden. Det er en enkel opvarmningsproces, hvor mælken opvarmes til min. 72 °C i min. 
  15 sekunder for at eliminere skadelige mikroorganismer. Al drikkemælk, der sælges fra mejerier
  i Danmark er pasteuriseret.’  Kilde: www.mejeri.dk

  Homogeniseret: ‘En stor del af den mælk, der sælges i Danmark er homogeniseret - der er dog
  visse undtagelser. Traditionel skummetmælk og piskefløde homogeniseres ikke – skummet-
  mælken indeholder så lidt fedt, at den alligevel ikke vil danne et flødelag på toppen, og hvis
  piskefløde homogeniseres, kan den ikke piskes til skum. Økologisk mælk homogeniseres oftest
  heller ikke. En af tankegangene bag de økologiske produkter har traditionelt været at behandle
  mælken så lidt som muligt.’
  ‘Når ubehandlet mælk opbevares eller henstår, stiger mælkefedtet op til overfladen. Homoge-
  nisering er en proces, hvor fedtkuglerne gøres mindre. Det gør, at de holder sig svævende i 
  mælken, hvilket giver en ensartet (homogen) konsistens. Homogeniseringen sker ved at 
  mælken sendes gennem små kanaler under højt tryk. Homogenisering gør mælken hvidere, da 
  det højere antal fedtkugler giver en anden lysbrydning’. Kilde: www.mejeri.dk
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Filmserien Fadeburet er produceret af Ribe VikingeCenter med støtte  
fra Region Syddanmark og Kulturregion Vadehavet

https://www.seges.dk/da-dk/fagomraader/kvaeg/tal-og-fakta-om-kvaegproduktion/maelkeproduktion#Malkekoens%20livsforl%C3%B8b
https://mejeri.dk/produktion/kvalitet-og-sikkerhed/pasteurisering-af-maelk/
https://mejeri.dk/produktion/kvalitet-og-sikkerhed/homogenisering-af-maelk/

