
Hvorfor er Solvognen vigtig?

En sensommerdag i 1902 blev der for første gang pløjet i
TrundholmMose i Odsherred. Ploven stødte på forskellige

bronzegenstande, som bonden satte sammen til en vogn og
en hest, og lod sin lille søn bruge som legetøj.

Solvognen i sig selv er ikke voldsomt imponerende, men
den er blevet ophøjet til et nationalromantisk symbol, der
vidner om en strålende fortid, hvor danskerne for første
gang træder ud af historiens mørke skygger.

Bronzealderens samfund

Slet så romantisk har bronzealderen (ca. 1700-500 f. kr.)
næppe været, men med det nye metal, som Solvognen er et
af mange eksempler på, begynder vi at ane strukturerne af
et nyt samfund, hvor enkelte personer eller slægter skilte sig
ud og blev en slags høvdinge både i kraft af deres rigdom på
jord og kvæg og i kraft af deres rolle i det religiøse liv.

I bronzealderen levede folk stadig som bønder. Fund af
hustomter viser, at landsbyerne især lå i de lidt tørre og højt-
liggende områder, hvor skov og anden bevoksning især
bestod af løvtræer som eg og hassel. Den åbne skov ud-
gjorde grundlaget for, at bronzealderfolket kunne supplere
korndyrkningen med en kraftig forøgelse af husdyrbruget.
Nye landbrugsteknikker og gode græsningsmuligheder

medførte en forøgelse af befolkningstallet. Man skønner, at
der omkring år 1.000 f. kr. levede mere end 100.000 men-
nesker i det danske område.

Høvdingen og slægten havde brug for at markere deres
status i samfundet i form af fornemme våben og genstande.
Hermed blev der behov for mere specialiserede håndvær-
kere, som skulle fremstille de våben og kultgenstande af
bronze, der var symboler på de ændrede samfundsforhold.
Samtidig viser fundene også, at vævning, træskærerarbejde,
bygning af vogne, fremstilling af rideudstyr, fremkomsten af
mange forskellige slags lertøj osv., i højere grad end tidli-
gere var blevet specialiserede.

Gravhøje og mosefund

Solvognen, helleristningerne og udsmykningerne på andre
fund viser, at de religiøse forestillinger i bronzealderen har

været tæt forbundet med solen som en slags altfavnende
guddom for menneskenes og naturens frugtbarhed. De op
mod 20.000 bronzealderhøje og de mange fund, der er gjort
i fugtige områder og højmoser viser, at religionen har gen-
nemsyret hele samfundet.

Gravhøjene er udtryk for høvdingen og slægtens betyd-
ning. Uden en ledende kraft i samfundet havde det næppe
været muligt at bygge disse enorme høje af tørv afskrællet
fra flere tønder land dækket med lyng eller græs.

Også fundene viser religionens betydning. Pragtvåben,
drabelige hjelme, kunstfærdige offerkar, drikkesæt og
lurerne er kostbarheder i bronze og guld, som høvdinge-
ypperstepræsten har skænket til guderne for at sikre velstand
og frugtbarhed.

Fra omkring år 1.000 f. kr. skete der ændringer i bron-
zealdersamfundet. De imponerende høje blev afløst af min-
dre ligbrændingsgrave og færre gravgaver. Forklaringen kan
være, at det stigende befolkningstal “spiste” det overskud
op, som tidligere indgik i vareudvekslingen mellem Dan-
mark og Mellemeuropa. En anden forklaring kan være, at
Middelhavsområdet, især Grækenland, oplevede en vældig
ekspansion og derved trak handel og vareudveksling bort
fra det nordlige Europa.

Danmark blev et udkantsområde, der herefter måtte
klare sig med sit eget råstof – det blev jernet.

Om undervisningen

Langt de fleste steder i Danmark vil det være muligt at
besøge en bronzealderhøj og/eller et egnsmuseum, der rum-
mer fund fra bronzealderen. Udgangspunktet for undervis-
ningen bliver hermed bundet op til lokalområdet. Hvad er
det, vi ser?, hvad er der fundet her?, hvad har tingene været
brugt til?, hvad var det for mennesker, der boede her, hvor
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Aktiviteter

Forslag til musisk-kreative aktiviteter, der kan

understøtte børnene i aktivt at stille spørgsmål

og bruge deres fantasi til at beskrive og

forholde sig til forskelle og ligheder mellem

datidens levevilkår og de rammer, som de selv

lever under.

� Arbejd med lurmusik. Få hjælp fra musiklæreren til at
finde musik spillet på lurer. Find bogen “Oldtidsklange” af
Ole Nordstrøm på biblioteket. Her er ideer til, hvordan I
kan lave jeres egne lurer af genbrugsmaterialer. Lav et orke-
ster med lurer, trommer og rytmeinstrumenter.

� Lav et tøjværksted. I kan få ideer ved at kikke i bogen
“Tøj og mode i oldtiden” eller andre bøger om bronzealde-
ren. Lad håndarbejdslæreren og billedkunstlæreren hjælpe
jer. Dramatisér en historie fra bronzealderen med dragter
og kulisser.

� Lav jeres egen udstilling af helleristninger. Lav store
plancher eller mal på flade sten. I bøger og på nettet kan I
finde mange eksempler på helleristninger. Husk at I skal
forklare, hvad helleristningerne forestiller og fortælle om,

hvad de blev brugt til.

� Prøv om I kan lave afstøbninger af våben eller redska-
ber fra bronzealderen. Lav støbeforme af ler sammen bil-
ledkunstlæreren. Brug gips eller voks.

� I bogen side 40 er der en tegning af en bronzealder-
landsby. Tøm billedet for alle de oplysninger, I kan finde
om fx bondens arbejde, tøj, våben, husdyr osv. Er tegnin-
gen fri fantasi, eller har livet været sådan i en bronzealder-
landsby?

vi bor?, hvordan så der ud for flere tusinde år siden? Den
slags undrespørgsmål vil være et godt afsæt til at arbejde
med kanonpunktet “Solvognen”. Hermed er der sat over-
skrifter på en række af de underemner, som det vil være

muligt at opdele bogens tekst i.
Målet for undervisningen kunne være, at klassen i fæl-

lesskab planlægger en præsentation af Solvognen / bronze-
alderen for en anden klasse. Hvad skal vi fortælle om?, hvor-
dan skal vi vise vore resultater – foredrag, billeder, film, lyd,
drama, plancher, udarbejde elevkonkurrencer, osv.

Der vil være gode muligheder for at supplere tekst og
billeder med andre materialer i form af undervisningsma-
terialer, specialværker og et stort billedmateriale fra nettet.
Ligeledes vil der være mulighed for at bruge skønlitteratur
både til oplæsning og til selvstændige elevarbejder.

Intern evaluering

Lad eleverne arbejde med forskellige fortællinger om de
enkelte emner. På baggrund af indledninger som: “Lige før
solen stod op…”, “Så løftede præsten det store bronzesværd…”
prøver eleverne i grupper at sætte stikord på, hvad deres for-
tælling skal indeholde. Her er det vigtigt, at børnene
instrueres i, at historien skal være “korrekt”. Historierne
indtales på bånd og afspilles i klassen. Klassen arbejder posi-
tivt-kritisk med historierne.

Eleverne udarbejder ordlister med en blanding af “bron-
zealderord” og andre ord. Opgaven går ud på, at de andre
finder fejlene.

Arbejdet med tidsfrisen fortsætter med ord, begreber,
billeder og tegninger. I den sammenhæng kan de forsøge
ved hjælp af en tøjsnor at illustrere, hvor lang tid det er
siden, der var bronzealder i Danmark: fx 100 år = en meter.
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� Byg modeller af bronzealderhuse. Hvad var de lavet af?,
hvordan var de bygget op?, hvordan tror I, at de var at bo i?
osv.

� Find ud af, hvilke våben bronzealderkrigeren var udrus-
tet med. Beskriv dem. I kan finde billeder i bøger og på net-
tet. Lav jeres egen fotoserie og vis den for klassen.

� Bronzealderens mennesker lavede fine mønstre og figu-
rer på lertøj, redskaber og våben. På små blikplader kan I
med et søm eller en spids mejsel hamre mønstre. I kan også
prøve at efterligne bronzealderen ved at prikke og ridse på
lertøj, som I selv laver. Brug bogens tegninger, biblioteket
eller nettet til at få ideer fra.

� Lav jeres egen model af Solvognen. Find ud af, hvor-
dan man i bronzealderen prøvede at forklare solens bevæ-
gelser om dagen og om natten.

� Solvognen blev fundet i TrundholmMose i Odsherred.
I vore dage bruger Odsherreds Kommune Solvognen som
“byvåben”. Ring eller skriv til kommunen, Odsherreds Kul-
turhistoriske Museum og Odsherreds Turistforening og
spørg, om I kan få nogle eksempler på, hvordan de bruger
Solvognen til at gøre reklame for Odsherred. Lav jeres egen
turistbrochure eller udstilling, der viser, hvad en turist kan
se i Odsherred.
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