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I Bronzealderen får eleverne viden om de mennesker, som levede i tiden 1700-500 f. Kr. I det danske landskab
ligger der mange gravhøje fra bronzealderen. Nogle af dem har gemt på store skatte af bronze og guld, som de
døde fik med på deres sidste rejse. Bronzealderen var en rig tid. Man dyrkede solen og ofrede store rigdomme
i søer og moser. Man byggede skibe og sejlede langt omkring for at skaffe metal. Mange af de smukke ting fra
bronzealderen er bevaret og præsenteres smukt i den gennemillustrerede bog. Til bogen hører opgaver til
faglig læsning på www.fagliglaesning.dk.
Danmark i verden. Så er vi nået til næste afsnit i DR's serie 'Historien fra Danmark', som denne gang leder os
ind i bronzealderen. 1700 til 500 f. C. Lurfundene fra Bronzealderen by Broholm, H. - Våben og Økser.
Lær om gravhøje. til 500 f. 1200 grader flydende bronze i en form. Mad og drikke. Hvem var den vigtigste
person i bronzealderens stammer. Fra bronzealderen kender vi til to slags mandshuer. Ad veje og floder kom
handelsmænd fra det sydlige Europa til Norden.
Ofringer i moser og søer var vigtige rituelle handlinger i bronzealderen. Lær om danmarks ældste periode fra
år 13. A website for the historical museum of Odins Odense Beliggende på børnevenlig lukket villavej findes
Bronzealderen 21 som er en kvalitetsvilla i ét plan med en spændende planløsning omgivet af stor flot
Velkommen til arbejdsrummet om Bronzealderen.

, Kisterne var lavet af dette materiale , Den største gravhøj fra Bronzealderen ligger her , Det mest kendte
fund fra Bronzealderen , De blev begravet. til år 1050 som omfatter oldtiden, stenalderen, bronzealderen og
jernalderen. Hverdag og arbejde. I den ældre del af bronzealderen byggede man tusindvis af store gravhøje.
v. 300 år.

