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RIPA

Afsnit 5: Købmanden

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

Se afsnittet ‘Købmanden’.

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

Afsnittet starter på molen/havnen. Fortæl om, hvad der foregår der. Hvilke mennesker er der, og hvad laver de?

Fortæl om Sigrid. Hvad lever hun af? Hvorfor tror du, at hun skylder Jarl Roald penge? Hvordan opfører jarlen og
Sigrid sig over for hinanden? Hvorfor?

Der lastes varer fra et handelsskib op på molen. Hvor kommer de handlende fra? Hvilke varer bringer de med?
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Beskriv og fortæl om vikingernes skibe. Hvorfor fik vikingeskibene så stor betydning?

Hvordan kom købmændene rundt med deres varer?

Tegn et skib fyldt med varer

Hvad købte og solgte vikingerne i udlandet, og hvordan betalte de for varerne?
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Hvorfor spørger købmanden fra Hedeby til Ask? Hvilken forbindelse tror du, de to har?

Hvorfor vil Ask give Toke løn, når han egentlig skulle arbejde som gældstræl?

Oplæg for klassen: Toke får en lille sølvmønt. Undersøg og find ud af noget om vikingetidens mønter.

Tegn efter fri fantasi en vikingemønts motiv og fortæl om den for klassen.

Eksempel:

Hvad fortæller handelsmanden om Ask (Ripas bygmester)? Hvordan reagerer Uffe på denne nyhed?
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Gruppearbejde: Dramatiser hændelsen, hvor jarlens mænd tager mad og dyr fra Svala og Sigrid. Prøv at lave
om på historien.
Hvilke husdyr bliver taget fra Svala og Sigrid?

Gruppearbejde: Undersøg og find ud af noget om vikingetidens husdyr. Hvilke husdyr havde man?

Elevopgave: Vælg et husdyr fra vikingetiden, lav en planche, hvor du fortæller om det. Hvad brugte man dyret
til, var der forskel på dyret i vikingetiden og i dag (f.eks. størrelsen)?

Hvorfor vil Ask låne Svala og Sigrid sølv til at betale jarlen med?

Ask bliver hentet af jarlens mænd. Digt videre på historien. Hvad kommer der til at ske med Ask?
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Opgave 2: Kildekritik
Anvend spørgeskemaet “Kildekritik” fra hjemmesiden som øvelse i kildekritisk analyse af afsnittet.

Filmserien RIPA er produceret af Ribe VikingeCenter med støtte fra Nordea-fonden.
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