
Se afsnittet ‘Tingmødet’. 

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

Hvad er Asks dilemma, og hvorfor er det så alvorligt? Beskriv hvad du mener, han skal gøre?

Hvem kan Ask stole på, og hvem kan han ikke stole på?

Ask skal finde mindst 12 personer, der vil vidne på, han er en ærlig mand. Hvem vidner for ham?

Hvorfor vil de vidne for ham?
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Hvem vidner ikke for ham?

Jarlens hirdmænd: Hvad er en hirdsmand? Søg oplysninger om hirdsmænd og beskriv.

Beskriv hvordan krigerne ser ud. Hvilke våben og krigsudstyr havde man i vikingetiden?

Hvad gør Toke for at hjælpe Ask? Hvordan ender det?

Hvad synes du om Roald? Beskriv ham som menneske.

Sigrid går til Jarlens hus. Hvad skal hun der? Hvorfor har Ask så meget imod det?
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Hvilken dom får Ask?

Hvad mener du om denne måde at dømme på? Er den retfærdig?

Opgave 2: Gruppearbejde
Om aftenen ved købmandens telt bliver der budt på vin. Roald drikker af et glas. Undersøg og find ud af noget 
om drikkeglas fra vikingetiden. Fremlæg det for klassen.

Hvad er et ting? I hvilke sammenhænge bruger man stadigvæk betegnelsen?

Hávamál: Det store eddadigt Hávamál indeholder en lang række praktiske leveregler i dagligdagen. Der er vers 
om klogskab, venskab, at være gæst, opførsel på tinge osv.
Læs dette vers fra Hávamál. Hvad tror du, det betyder?

Uvis Mand
paa hver Mand tror,
som smiler venligt til ham;
snart dog han mærker,
når han mødes paa Thinge,
at faa forsvarer hans Sag.
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Find ud af noget om vikingetidens love. Du kan finde bl.a. finde noget i “GRÁGÁS Islændernes Lovbog i
Fristatens Tid” eller “Den ældre Gulatingslov”. 
Hvordan er vikingernes love og retfærdighedssans i forhold til nutidens?

Opgave 3: Kildekritik
Anvend spørgeskemaet ‘Kildekritik’ fra hjemmesiden som øvelse i kildekritisk analyse af afsnittet.

Opgave 4: Mimik
Gense afsnittet uden lyd med fokus på skuespillernes mimik.
Hvordan udtrykker skuespillerne deres følelser mimisk? Giv eksempler.
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Øvelse: Gå sammen to og to og øv jer i mimik.
Står overfor hinanden, vis på skrift en grimasse, der udtrykker en bestemt følelse, som modparten skal gætte.

Gruppearbejde: Se på disse billeder fra filmen. Øv jer i at kopiere ansigtsudtrykkene. Lav taleøvelser, som I 
tror passer til et af billederne. Gæt i gruppen hvilket billede man forestiller.

Øvelse: Træk et ord hen i rammen under hagen og tegn et ansigtsudtryk, der passer til ordet.
Klon derefter siden og tegn et nyt udtryk. Fortsæt til I har tegnet dem alle.

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