Fag: Historie, Dansk, Madkundskab

Niveau: 4.-7. klasse

Emne: Filmens temaer

UV-materiale

FADEBURET afsnit 2:4 Øl og Gær

Skoletjenesten

Ribe VikingeCenter

Se afsnittet ‘Øl og Gær’

Opgave 1: Handling
A. Hvad handler afsnittet om? Giv et kort handlingsreferat af filmen.

B. Hvilken årstid er det? Hvordan kan man se det i filmen?

C. Hvad er blevet stjålet, og hvorfor er det så slemt?

D. Hvilken plan lægger Alva og morfar?

E. Hvem er tyven, og hvad sker der med ham?
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Opgave 2: Politirapport
A. Forestil jer, at vikingerne kunne have tilkaldt politiet. Skriv en rapport over, hvad der er sket.
Skriv op, hvilke personer, der skal forhøres. Skriv også, hvad de kan fortælle. Husk alle detaljer!
Et eksempel:
		

Alva:
Husfruen:

Det var natten til Thors dag, og jeg hørte aldrig hunden...
Det var... Jeg opdagede at gærkransen var væk...

Opgave 3: Noget om øl
A. Hvordan brygger man øl?
Sæt nummer på billederne i den rækkefølge, som øllet brygges. Beskriv processen med lidt flere ord.
		

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
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B. Hvilke ting og råvarer skulle man bruge til at lave øl i vikingetiden? Lav en indsamlingsliste til husfruen.

C. Hvad er en gærkrans? Find den på internettet, tegn og beskriv.

D. Hvad er malt-byg? Beskriv processen, der gør byg til malt-byg.

E. Hvad er humle? Find billeder af planten og beskriv.

F. Ekstra opgave: Hvordan laves øl i dag?
Brug internettet, find billeder og beskriv produktionen. Besøg eller ring evt. til et bryggeri.
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Opgave 4: Overtro og traditioner
A. Husfruen har arvet sin gærkrans fra sin mor, og den betyder meget for hende. Har jeres far og mor noget
i køkkenet, som de har arvet (f.eks. et redskab eller en opskrift på en god ret)? Prøv at spørge og skriv
ned, hvorfor de ting/opskrifter er særlige.

Opgave 5: Ære og etik
A. Snak i klassen eller i mindre grupper: Hvorfor er det vigtigt for storbonden og husfruen, at mad og øl er
godt? Er der forskel på den mad, I spiser til hverdag, og det I spiser, når I har gæster? Tag en runde og
fortæl, hvad I fik til aftensmad i går, og hvad I spiste sidste gang, I havde gæster. har I en særlig ‘gæsteret’
hos jer?
B. Læs sammen ‘Rigs Vandring’. Rig bydes ind og beværtes hos familier med forskellig status.
Hent ‘Rigs Vandring’ her.

Opgave 6: Kildekritik
A. Anvend UV-materialet ‘Kildekritik’ som øvelse i kildekritisk analyse af afsnittet.

Opgave 7: Fremtid
A. Snak i klassen eller i mindre grupper: Hvad tror I, der sker som det næste i serien?
Digt videre og dramatisér.
Anvend UV-materialet ‘Fremtiden’, hvis I ønsker at gå mere i dybden med spørgsmålet.

Praktisk opgave: Lav en gærkrans
A. Bind en krans som husfruens. I skal bruge halm og hørgarn. Se evt. her hvordan man gør.
Filmserien Fadeburet er produceret af Ribe VikingeCenter med støtte
fra Region Syddanmark og Kulturregion Vadehavet
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