
Natur og mennesker

Jægerstenalderen bruges som samlet betegnelse for hele
perioden mellem sidste istids ophør (ca.11.000 f. kr.) og de
første fund, der afspejler landbrugets indførelse omkring år
4.000 f. kr.
På baggrund af den arkæologiske forskning inddeles

jægerstenalderen i en række kulturer, hvoraf Ertebøllekul-
turen (ca. 5.400-4.000 f. kr.) er den sidste, og derfor kan
opfattes som en overgangsperiode, der markerer et væsent-
ligt brud i den historiske udvikling frem mod et bofast bon-
desamfund.
Arbejdet med Ertebøllekulturen bør tage afsæt i, at ele-

verne får viden om, hvad det var for en natur, disse jægere
og samlere levede i. Klimaet ændrede sig langsomt gennem
jægerstenalderen fra et barskt tundralandskab med som-
mertemperaturer omkring 8-9 grader til et mildere klima,
der kan sammenlignes med, det vi finder i vore dages vest-
lige Europa. Klimaforandringerne medførte, at det åbne
landskab gradvist blev afløst af en sammenhængende urskov
domineret af især elm, eg, ask og lind.
Hermed ændrede også jagtmulighederne sig. Urokse og

elsdyr blev sjældnere, og de vigtigste jagtdyr i Ertebøllekul-
turen var kronhjort, rådyr og vildsvin. Hertil kom pelsdyr
som bjørn, ulv, ræv, odder og bæver samt et rigt fugleliv,
fisk og havpattedyr, muslinger og østers både langs søer og
vandløb og ved fjorde og hav. I den frodige urskov var der
ligeledes masser af bær, frugter, planter og nødder. Føde-
grundlaget betød, at tidligere tiders nomadeliv blev afløst
af sæsonflytninger – om vinteren inde i landet og om som-
meren tæt ved det åbne hav.
Det er også vigtigt, at børnene får et indtryk af, hvad

det var for mennesker, der levede dengang. De var ikke ret
mange. Arkæologerne har ud fra fundene og fødegrundla-
get anslået, at der i det danske område formodentlig har
levet omkring 5000-8000 mennesker i mindre grupper på
omkring 25 individer.
Fundene af skeletter viser, at Ertebøllefolket har haft så

varierede fødemuligheder, at de i højde og drøjde næsten

har lignet vore dages danskere – mændenes gennemsnits-

højde var ca. 170 cm. og kvindernes omkring 153 cm. Hvis
børnene overlevede de første år, viser fundene at den gen-
nemsnitlige levealder lå mellem 40 og 60 år, mindre for
kvinderne på grund af de mange børnefødsler.
Livet på de små bopladser har dog ikke været uden farer.

Jagt og fiskeri har krævet sine ofre, men hertil kommer, at
flere fund viser voldsomme læsioner fra øksehug og pile-
skud.

Fra jæger til bonde

Omkring år 4.000 f. kr. ændredes jægerkulturen til en mere
bofast tilværelse, hvor menneskene først og fremmest levede
af agerbrug og kvægavl. Hvorfor skete dette? Hvorfor
begyndte mennesker at erstatte hjortekød og vildsvinesteg
med grød og brød?
Tidligere troede man, at nye folk med kendskab til land-

brug indvandrede og underlagde sig jæger- og samlerfolket.
I vore dage opfatter man snarere ændringen som et resultat
af flere faktorer. Meget tyder på, at “overbefolkning” kan
være en af forklaringerne. De gode fødemuligheder med-
førte, at et øget antal mennesker overlevede. Dermed

opstod der et øget pres på naturens ressourcer og vold-
somme konflikter omkring jagtterritorier. Gennem fundene
ved vi, at der har været kontakt til folk mod syd, der kendte
til landbrug. Svaret på de ændrede levevilkår kunne så være,
at Ertebøllefolket over tid imødegik forandringerne ved at
overtage disse landbrugsteknikker. I starten som et supple-
ment til jagt og fiskeri senere som en egentlig landbrugs-
kultur, hvor svedjebrug og kvægavl blev det alt domine-
rende.
Også inde i folks hoveder skete der noget. Før havde

mennesket levet udelukkende på naturens præmisser. Med
landbrugets indførelse blev naturen gradvist et redskab, som
måtte tilpasses og forandres i overensstemmelse med men-
neskets behov.
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Hvorfor er Ertebøllekulturen vigtig?



Videre er det vigtigt, at læreren, fx gennem små sedler
med vigtige ord, får sporet børnene ind på, at faget har sine
egne begreber og udtryk, som de skal prøve at beskrive
betydningen af.

Sammenvævet med alle disse evalueringsøvelser må
begrebet “tid” være en rød tråd. Klassen / eleverne bør have
deres egen tidsfrise og gennem forskellige øvelser hele tiden
trænes i at placere ting og begivenheder i tid og sted.
Endelig vil forældrene, ikke mindst på disse klassetrin,

kunne inddrages. Nettet rummer mange opslag om old-
tidsmad eller historisk mad, som vil kunne praktiseres
hjemme under overskriften: “Ertebøllekulturens køkken”.

Aktiviteter

Forslag til musisk-kreative aktiviteter, der kan

understøtte børnene i aktivt at stille spørgsmål

og bruge deres fantasi til at beskrive og for-

holde sig til forskelle og ligheder mellem Erte-

bøllekulturens levevilkår og de rammer, som

de selv lever under.

� Figurerne herunder er indridset på en urokseknogle. Se
nøje på dem. Er det mænd, kvinder, drenge eller piger? Prøv

at skrive din egen historie, hvor du fortæller om, hvad der
er meningen med de små figurer.

� Prøv at lave “udsmykninger” på jer selv. Ertebøllefolket
har sikkert brugt både “tatoveringer” og naturens farver som
udsmykning af deres krop. Hvorfor mon de gjorde det?

Om undervisningen

Børn interesserer sig for historie, og især de mindre børn er
optaget af, hvordan de gamle dage adskiller sig fra det liv, de

kender og fra de ting, de er fortrolige med. Derfor kan et
emne som “Ertebøllekulturen” være med til at sætte fokus
på “det nære” i tilværelsen – familien, opdragelsen, arbej-
det, hvad de troede på osv.
Med afsæt i en fælles samtale om teksten og billederne

vil det være nærliggende sammen med børnene at prøve at
inddele alle de mange informationer under forskellige over-
skrifter, så børnene får et overblik over stoffet. Hvad står
der?, og hvilke billeder og illustrationer viser noget om fx:
Naturen?, jagt og jagtdyr?, mandens arbejde?, kvindens
arbejde?, børnene?, religiøse forhold?
Herfra kan børnene så enkeltvis eller i gruppe gøre sig

til “eksperter” inden for deres specielle område og arbejde
frem mod en fremlæggelse for hele klassen.
For at arbejdet kan blive så konkret som muligt, er det

vigtigt, at læreren har en form for “Ertebølle-kasse” til rådig-
hed – billeder, anskuelsestavler, redskaber af flint eller hjor-
tetak, film, bøger, museumsmaterialer, forskellige spil, rele-
vante netadresser osv.

Intern evaluering

Trinmålene efter 4. klasse giver en række holdepunkter for,
hvad det er læreren kan sigte på, når emnet er “Ertebølle-
kulturen”. En væsentlig side af den kontinuerlige interne
evaluering kan bestå i “at oversætte” disse trinmål til et
sprog, som eleverne kan forstå. En vigtig del af arbejdet
består i, at eleverne gradvist vænnes til at analysere, forklare
og fortolke den viden, de erhverver sig.
Det kan ske på mange måder gennem egne fremstillin-

ger, fremstilling af modeller, præsentation af billeder, udstil-
linger osv.
Her vil det også være oplagt, at eleverne vænnes til sam-

men med læreren at udvikle evalueringsredskaber, som de
kan udfordre hinanden med – quizzer, skrive historier og
tegne tegninger med “fejl”, “13 rigtige”, “Hvad er det?”,
“Hvornår var det nu, det var?” m.v.
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� Find ting på stranden eller i skoven. Lav halssmykker
eller amuletter af træstykker, fiskeben, sneglehuse, skaller
eller sten med hul i. Amuletterne kunne beskytte mod onde
ånder eller give god jagt. Fortæl de andre i klassen, hvad

dine smykker skal beskytte dig imod eller hjælpe dig med.

� Hvad kunne en dreng/pige lave i Ertebølletiden? Hvad
kan du/I lave i dag? Lav to plancher med ord, billeder og
tegninger. Snak om ligheder og forskelle mellem jeres liv og
livet i Ertebølletiden.

� Ertebøllefolkets mad blev både stegt og kogt. Måske
kan I prøve at stege et stykke kød over bål. Hvis I skal koge
mad på bålet, skal I selv lave jeres lerkar. Se i bogen, hvor-
dan lerkarrene så ud. De blev lavet af “lerpølser”, der blev
lagt ovenpå hinanden og derefter glattet ud.

� Prøv at lave “Ertebøllesuppe”. Kog et stykke kød eller en
fisk sammen med friske blade fra fx brændenælder, skval-
derkål, vild kørvel, vejbred eller timian. I kan også bruge
forskellige frugter og bær. Tal med jeres lærer om, hvad det
er for ting, I putter i gryden! Husk også salt – hvor fik Erte-
bøllefolket mon salt fra?

� Lav jeres egne fotoserier med et digitalkamera om Erte-
bøllefolkets våben og redskaber. Når I viser billederne, fx
som PowerPoint, for andre, skal I fortælle om, hvordan de

blev brugt og om, hvordan de blev lavet.

� Lav et stort vægbillede eller en model af en Ertebølle-
boplads mellem skov og strand. I kan bruge bogens billeder
til at få ideer fra.

� Lav jeres egne buer og pile. Prøv at lave tingene, som
Ertebøllefolket gjorde det. I vore dage er det nemmest at
bruge grenene fra hasselbusken. Tænk på sikkerheden, hvis
I laver en konkurrence i bueskydning efter en tegning af et
byttedyr fra Ertebølletiden.

� Få sløjdlæreren til at hjælpe jer med at lave redskaber af
takker, knogler eller horn. Snak om, hvad det var Ertebøl-
lefolket kunne bruge jagtdyrenes skind og knogler til.

� Hvilke “musikinstrumenter” tror I, at Ertebøllefolket
har brugt, når de skulle have hjælp fra de gode ånder og
sikre sig mod de onde ånder? Tænk jer godt om – og optag
musikken fra et “Ertebølle-orkester” på bånd.
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