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OPGAVER TIL THOMSENS FORTÆLLING

Introduktion 
Hvem var Thomas Marius Thomsen? 

Hvorfor kaldes han Egtvedpigens redningsmand? 

Forklar med dine egne ord: Hvad er en arkæolog?

Brevet fra Egtved
Hvad fandt bonden Peter Platz, og hvorfor tog han kontakt til Nationalmuseet? 
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Højen på marken
Hvad gemte højen og hvad var det særlige ved det? 

Hvad egekisten gemte
Beskriv og tegn egekistens indhold
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Hvorfor blev Egtvedpigen begravet i en høj? 

Hvorfor tror du, at man har givet hende tingene med i graven? 

Hvordan begraver vi de døde i dag? Og bruges der stadig gravgaver i vores tid?

Egtvedpigen
Tegn Egtvedpigens tøj 
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Hvad var specielt ved tøjet? 

Tegn Egtvedpigens bælteplade

Hvilke symboler ses på pladen, og hvad betyder de? 
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Hvem var pigen fra Egtved?
Hvad kunne arkæologerne finde ud af om Egtvedpigen? 

Hvad ved vi stadig ikke om Egtvedpigen?

SKRIVE-ØVELSE
Du skal nu skrive en historie om Egtvedpigen, hvor du bruger din viden om Egtvedpigen og din 
fantasi. Din historie skal foregå i bronzealderen og handle om, hvem du tror Egtvedpigen var, 
og hvorfor/hvordan hun døde. 

Din historie kan bygges op på denne måde:

Du kan lave illustrationer til din historie.

Tegneserie
Du kan også lave din historie som en tegneserie. En tegneserie fortælles med billeder og 
replikker i stedet for beskrivelser med ord. Replikkerne skrives i talebobler, og tegningerne skal 
vise, hvad der sker i historien.
Brug modellen fra før til at opbygge din historie, så den får en begyndelse, en midte og en 
afslutning. 
Du kan lave din tegneserie på papir eller digital i programmet Pixton på Skoletube. 

Indledning:

Hvordan skal din historie 
begynde? 

Midte:

Skriv en liste med 3-5 ting, 
der skal ske i din historie.

Afslutning:

Skriv hvad din historie skal 
slutte med.
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Ud i naturen
Bronzealderens folk levede i tæt forbindelse til naturen, og faktisk kan vi sagtens finde mange 
af de samme planter i dag, selvom der er gået over 3000 år. 
Måske kan du tage på en gåtur eller udflugt med din klasse, din familie eller på egen hånd og se 
nærmere på de planter, der vokser i vores natur? 
Hvis du kommer forbi en skov, kan du næsten altid finde en træstub fra et fældet træ. Prøv at 
tælle træets årringe og find frem til, hvor gammelt træet var, da det blev fældet. Det var sådan 
man fandt frem til, hvor gammel Egtvedpigens egekiste var. 

Bronzealderens planter
Du kan også lede efter de planter, som fandtes på Egtvedpigens tid, plukke et eksemplar af 
hver og presse dem i en bog. De pressede planter kan du lime ind i et hæfte eller din foldebog.
Vi ved hvilke planter, der groede ved Egtvedpigens grav, fra de jordanalyser, som Thomsen 
lavede af gravhøjens jord for 100 år siden. Og fra analyser af Egtvedpigens drik, der indeholdt 
pollen fra forskellige blomster.

Her er en liste over planterne, der også fandtes i bronzealderen:
Træer:  Eg, lind, hassel, el, birk.
Planter:  Røllike, mose-pors, brændenælde, hvidmelet gåsefod, vejbred, pileurt, ramsløg,  
 almindelig syre, markviol, mjødurt, hvidkløver.
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Spørgsmål 1 X 2

1 Hvor ligger byen Egtved?
(1)  På Sjælland  (X).I Jylland   (2).På Bornholm

2 Hvem var Peter Platz? 
(1)  En arkæolog fra Nationalmuseet 
(X) En bibliotekar med særlig interesse for historiske fund
(2) En bondemand fra Egtved

3 Hvad indeholdt barkspanden ved Egtvedpigens fødder?
(1)  En gæret drik sødet med honning 
(X) Et gammelt brætspil fra bronzealderen 
(2) Bronzeringe og andre bronzesmykker

4 Hvor gammel var Egtvedpigen?
(1) 10-12 år   (X) 20-21 år  (2) 16-18 år

5 Hvad var Egtvedpigens bælteplade lavet af ?
(1) Guld  (X) Bronze  (2) Kobber

6 Hvilken blomst fandt man ved Egtvedpigens knæ?
(1) En røllike (X) En klokkeblomst (2) En tusindfryd

7 Hvilken frisure havde Egtvedpigen?
(1) En fletning)  (X) Langt krøllet hår  (2) Page og pandehår

8 Hvilket materiale var Egtvedpigens tøj lavet af ?
(1) Bomuld  (X) Uld (2) Skind 

9 Hvilken genstand lå placeret ved Egtvedpigens bælte?
(1) En hornkam  (X) En skindpung  (2) En bronzekniv 

10 Hvor mange gravhøje blev der bygget samtidig med Egtvedpigens?
(1) 100.000 (X) 50.000 (2) 20.000

11 Hvor mange armbånd havde Egtvedpigen?
(1) Ingen (X) 2  (2) 1

12 Hvor ligger Egtvedpigens kiste i dag?
(1) Nationalmuseet  (X) Egtved  (2) Kulturmuseet i Vejle 

13 Hvor mange år er det siden Egtvedpigen blev fundet?
(1) 1000 år  (X) 10 år  (2) 100 år

  

TIP EN 13’ER OM EGTVEDPIGEN
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