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Formål 

Du skal lære noget om: 
 

 Hvordan man lavede bøger og billeder i Middelalderen (kalkmalerier og 
illuminering) 

 Hvordan du kan lave din egne middelalder-billeder  
 Hvordan man levede i middelalderen 
 Hvad lys/mørke og forskellige farver kan betyde 

 
Din egen Bog fra Kells 
Du skal lave din egen ”Bog fra Kells”. I bogen skal du samle alle de flotte tegninger 

og opgaver, du laver.  
 

Begynd med at lave en flot forside med en tegning af noget fra filmen. Der skal 
også stå dit eget navn og ”Hemmelighedernes bog”. 
 

1) Tegn hele tegningen med en blyant.  
2) Tegn stregerne op med en tynd sort tusch. 

3) Visk stregerne fra blyanten ud. 
4) Læg farver på med farveblyanter. 

 
Bogen fra Kells 
Gå ind på det her link: 
http://digitalcollections.tcd.ie/home/index.php?DRIS_ID=MS58_003v 
 

Se grundigt på billederne fra den rigtige Bog fra Kells. 
 

1) Hvilken side, synes du er den flotteste eller mest spændende? Hvorfor? 

2) Vælg et mønster fra en af siderne. Tegn det på stykke papir. Gør som på 
forsiden. 

3) Vælg et billede fra en af siderne og tegn det. Gør som på forsiden. 

 
 
 
 

http://digitalcollections.tcd.ie/home/index.php?DRIS_ID=MS58_003v


BRENDAN OG HEMMELIGHEDERNES BOG/ SIDE 2 

Mønstre  
Gå ind på de her to links: 

http://www.cartoonsaloon.ie/2009/06/feature-film-the-secret-of-kells/ 
http://newvideo.com/secretofkells/ (Vælg ”Gallery” øverst til højre) 
 

Se grundigt på billederne fra filmen.  
 

1) Hvilket billede, synes du er det flotteste eller mest spændende? Hvorfor? 
2) Hvor kan du finde mønstre? 
3) Hvor kan du finde noget, der minder om Bogen fra Kells? 

 
4) Tegn 5 firkanter på ca. 2 x 2 cm.  

5) Lav dine egne forskellige mønstre i hver firkant. Du skal kunne lave 
mønstrene igen. Gør som på forsiden. 

6) Vælg det bedste mønster og lav det i dit navns første bogstav. Din lærer 
har en skabelon. 

 

Lys og mørke / farver 

Se grundigt på billederne fra filmen (brug de links, som står i opgaven oven over)  
 

1) Hvilke billeder har både lys og mørke? Hvad er mørkt i billederne? Hvad er 
lyst? 

2) Hvilke billeder er meget røde eller grønne? Hvad viser de? 
3) Lav en liste med ord, der beskriver  

a. de mørke ting 

b. de lyse ting 
c. de røde billeder 
d. de grønne billeder 

 
4) Hvad tror du, lys og mørke betyder eller er symboler på? 
5) Hvad tror du, rød og grøn betyder eller er symboler på? 

 

Kalkmalerier 
Folk i Middelalderen havde hverken tv eller internet. Et af de få steder, de kunne se 
billeder, var i kirken. På væggene var der kalkmalerier, der fx viste, hvad der 
kunne ske med folk efter døden. Billederne kunne være ret fantasifulde eller 
ulækre. 
 

Gå ind på www.kalkmalerier.dk og vælg ”Helvede”. Her kan du se, hvordan folk 
forestillede sig, at Helvede var. Se billederne igennem og løs de her opgaver: 
 

1) Hvilke 3 billeder gør mest indtryk på dig? Hvorfor? (fx fordi de er sjove, 
ulækre, uhyggelige eller andet) 

2) Lav din egen tegning af et af billederne. Brug farvekridt. Når du er færdig 
skal du tegne det over med hvidt tavlekridt. Så ligner det et rigtigt 

kalkmaleri. 
 

Afsluttende opgave 
Vælg mellem illuminering/mønster og kalkmaleri. 
Lav en billed-fortælling med mindst tre billeder. Du kan vælge mellem følgende 
opgaver: 

1. En historie fra bibelen 

2. Lys og mørke, der kæmper 
3. En kamp mellem godt og ondt  
4. Brendans hverdag sammenlignet med din hverdag 
5. Et kloster, der bliver overfaldet af vikinger 
6. Den bedste scene fra filmen 
7. Engang, hvor du er blevet meget bange, fx for mørke 

8. Munke, der laver en bog 
9. Noget, du har lært om middelalderen  
10. Et barn, der farer vild i en skov 

 

(Du må gerne selv komme med forslag, der har noget med emnet at gøre) 
 

http://www.cartoonsaloon.ie/2009/06/feature-film-the-secret-of-kells/
http://newvideo.com/secretofkells/
http://www.kalkmalerier.dk/

