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Titel  Historien om Danmark: Metallernes tid   
 
 
 
 
 

Tema:  Danmarks bronze- og jernalder 
Fag: Historie 
Målgruppe:  Mellemtrin og udskoling 
  

 
 

 

En dansk dramadokumentarisk tv-serie: DR1, 60 min., 2017 
 

 
Billedet er hentet fra tv-udsendelsen 
 

Faglig relevans/kompetenceområder 
Denne tv-serie kan bruges som baggrunds-appetizer til et undervisningsforløb i 
historiekanonpunktet ”Solvognen”, som omhandler overgangen mellem bondestenalder og 
bronzealder/jernalder. På overbevisende faglig facon får eleven overblik over metallernes,  
handelens og troens betydning for datidens mennesker i fortidens Europa. 
 

 
Billedet er hentet fra tv-udsendelsen 
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mitCFU 

http://mitcfu.dk/


   
Pædagogisk vejledning 

  http://mitcfu.dk/TV0000106014 

 

 
Udarbejdet af Morten Buttenschøn, CFU UCC, april 2017  
Historien om Danmark: Metallernes tid 

 

Side 2 af 4 

Forenklede Fælles Mål honoreres i historie under især kompetenceområdet ”Kronologi og 
sammenhæng” og ”Kildearbejde”, da tv-serien under vejs problematiserer, hvad vi ved om 
periodens forandringer for dyr og mennesker. 

Ideer til undervisningen 
Læreren kan stille vejledningens fem elevspørgsmål efter visningen, og for at lette lærerens 
forberedelse rummer vejledningen også svar på elevspørgsmålene. Læreren kan selv flytte 
spørgsmålene over i andet format, samt omformulere og bruge spørgsmålene mere 
målstyrende. 
 
1. Hvorfor hedder udsendelsen ”Metallernes tid”? 
2. Hvordan bringer mennesker disse to metaller (bronze og jern) i anvendelse? 
3. Hvordan var der forskel på folk i bronze- og jernalder? (kom ind på fx frie og ufrie folk, 

høvdinge, hird, bønder, trælle) 
4. Gør først rede for pointen i Politiken- citatet (16/4 -2017)  nedenfor, og overvej dernæst 

hvilke diskussioner det kan medføre i dagens Danmark:  
 

”… For et par år siden var det Egtvedpigen, den var gal med, og nu viser det sig, at en af 
hendes jævnaldrende, den mindre kendte Skrydstruppige, heller ikke var dansk. 
»Danmark var globaliseret for tusinder af år siden«, konkluderede Jyllands-Posten, efter 
at den gamle nyhed om Skrydstruppigen var blevet breaket i andet afsnit af DR’s stort 
anlagte historiske serie, hvor skuespilleren Lars Mikkelsen går rundt blandt vore 
skindklædte forfædre og træner sin dybe behagelige speakerstemme. 
De to unge damer fra bronzealderen var migranter sydfra, og for at det ikke skal være 
løgn, har det samme vist sig at være tilfældet med en krigsmand fra samme tid, som er 
dukket op til jordens overflade efter at have tilbragt de sidste godt 3.000 år i en gravhøj i 
Thy…” Politiken 16/4 2017 

 

 
Billedet er hentet fra tv-udsendelsen 
 

 
5. Læreren opdeler klassens elever i fem grupper. Grupperne skal redegøre for følgende 

gravfund fra bronze- og jernalder: 
(Egtvedpigen, Tollundmanden, Huldremosekvinden, Grauballemanden og 
Skrydsstrupkvinden). 

http://mitcfu.dk/
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Svar på elevspørgsmål: 
 
Ad 1: Bronze og jern er nye hårdføre metaller, der lettere end sten og kobber kan bearbejdes 
til redskaber og våben. Disse metaller gør også, at mennesker må rejse og handle sig vej 
gennem landskaberne.   
Ad 2: Bronze er en kombination af nyere råstoffer; tin og kobber, som giver større hårdhed. 

Bronzen kan slibe våben og redskabers æg skarpere samt forarbejdes lettere, da det smelter 

hurtigere end kobber. Råstofferne hentes udenfor datidens Danmark ofte i Sydeuropa. Jern 

skaffes fra undergrunden via malm (en slags bjergart), der gøres flydende og omdannes til fx 

redskaber og våben. Jern er endnu mere hårdfør end tidligere metaller og findes i og 

omkring datidens Danmark.  

Ad 3: Høvdinge og andre større bønder var frie og kunne deltage i møder og havde 

rettigheder mv. Høvdinge bestemte også over troen og ofringerne. Krigerne (hird) arbejdede 

for høvdingen. Trælle (slaver) fra fx krigsbytte var ufrie og uden rettigheder. Trælle kunne 

også ofres til guderne.  

Ad 4: Fortidens og nutidens mennesker i Danmark er tilflyttere og har tidligt været globalt 

orienteret. Et synspunkt på dette kunne være gensidighed og sameksistens befolkningen 

imellem i dag, når det kunne lade sig gøre dengang. Et modsat synspunkt kunne være, at 

tilflyttere skal leve adskilt med egne traditioner, leveregler mv.  

Ad 5: Fra Nationalmuseet http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-

1050/bronzealderen-1700-fkr-500-fkr/egtvedpigen/ 

”Egtvedpigen er en af de mest kendte personer fra oldtiden. En sommerdag i 1370 f.kr. blev 

hun begravet i en egekiste, der blev dækket af en gravhøj - den såkaldte Storehøj nær Egtved 

By, vest for Vejle. Selv om der ikke er meget tilbage af Egtvedpigen, er hendes fortælling en 

medrivende historie om bronzealderfolket. 

Af selve pigen er kun hår, hjerne, tænder, negle og lidt hud tilbage. Hendes tænder afslører, 

at hun var 16-18 år, da hun døde. På kroppen bar hun en kort trøje og et knælangt skørt 

lavet af snore. På maven havde hun en bælteplade af bronze udsmykket med spiraler. Hun 

havde også fået en kam af horn med sig. Den var sat fast i hendes bælte. Om hver arm var en 

ring af bronze, og en spinkel ring sad om hendes øre. Ved hendes ansigt lå en lille æske af 

bark med en bronzesyl og resterne af et hårnet. Ved Egtvedpigens fødder var der placeret en 

lille spand af bark – i denne har der været en form for øl. Her lå også en lille tøjbylt med 

brændte barneknogler fra et 5-6 årigt barn. Enkelte knogler af det samme barn fandtes i 

barkæsken. Egtvedpigen så igen dagens lys, da hendes grav blev udgravet i 1921 - efter 

næsten 3500 år.” 

Tollundmanden fra http://www.tollundmanden.dk/ 

”… Tollundmanden er et usædvanligt velbevaret moselig, som blev fundet under 

tørvegravning i en mose ved Bjældskovdal den 6. maj 1950. Liget var så velbevaret, at fundet 

blev indberettet til politiet i Silkeborg. 

Tollundmanden var ca. 30 år, da han blev hængt. Liget har endnu en løkke om halsen. Han 

levede i det 4. århundrede f.Kr., umiddelbart efter overgangen fra bronzealder til (keltisk) 

jernalder.  

http://mitcfu.dk/
http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/bronzealderen-1700-fkr-500-fkr/egtvedpigen/
http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/bronzealderen-1700-fkr-500-fkr/egtvedpigen/
http://www.tollundmanden.dk/
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Det står ikke klart, hvorfor han blev hængt. Måske var han forbryder, måske et 

menneskeoffer til mosen…” (Wikipedia) 

Huldremosekvinden fra Nationalmuseet http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-

indtil-aar-1050/aeldre-jernalder-500-fkr-400-ekr/kvinden-fra-huldremose/ 

”… I 2. årh. f.Kr. blev liget af en kvinde lagt i en gammel tørvegrav i Huldremosen ved Ramten 

på Djursland. Et voldsomt hug, med et skarpt redskab, havde hugget højre overarm næsten 

over, inden kvinden døde. De særlige iltfattige forhold i mosen betød, at kvinden blev bevaret 

som moselig med hud, hår, tøj og maveindhold. Hun blev fundet og gravet op i 1879, da en 

arbejder skar tørv i Huldremose. 

Som de fleste moselig, der er fundet i Danmark, var kvinden fra Huldremose fuldt påklædt. 

Hun var iført en nederdel af uld, et tørklæde og to skindkapper. Kvinden var mere end 40 år 

gammel, da hun endte i mosen. Hun var altså en ældre kvinde, når man ser på levealderen i 

jernalderen. Fundet af hende har givet næring til mange forskellige diskussioner og 

tolkninger gennem tiden. En mulig tolkning er, at hun blev dræbt og efterfølgende ofret i 

mosen…” 

Grauballemanden fra www.denstoredanske.dk  

”… Grauballemanden, Danmarks bedst bevarede moselig, der i 1952 blev fundet i Østjylland. 
Fundet dateres til 300-200-t. f.Kr. Grauballemanden er udstillet på Moesgaard Museum. 
Bortset fra tandrodsbetændelse viser Grauballemanden ingen tegn på sygdom. 34 år 
gammel er han blevet henrettet og lagt i en tørvegrav i mosen, antagelig ved en 
offerhandling…” 
 
Skrydsstrupkvinden fra http://www.museum-sonderjylland.dk/Doeden/Doeden-3.html 
 
”… Den døde viste sig at være en ung kvinde, 18-20 år gammel, 170 cm høj, med en meget 
speciel håropsætning og en utrolig velbevaret dragt. Den bestod af et rundvævet, langt skørt 
og en figursyet overdel. Fastbundet til det vævede bælte, som hun havde om livet, var en 
hornkam med indridsede zigzaglinjer. På begge hendes ører hang to spiralringe i 24 karat 
guld. 
 Hendes tænder var meget velholdte. Det kunne tyde på, at hun altid har fået rigelig og god 
kost, og at hun sandsynligvis stammer fra en velhavende familie. 
Vi ved hun er død en sommerdag, for hun var lagt på en kohud, som var blevet dækket med 
blomster. Hen over hende var lagt to uldne tæpper…" 

Supplerende materialer 
 

 Besøg https://ucc.dk/cfu/fag/historie/ideer-til-undervisning 
for inspiration til yderligere undervisning.  

 Se især historiekanonpunkterne ”Ertebøllekulturen” og ”Solvognen” 
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