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Litteraturliste - Jernalder
Dette er en litteraturliste med forslag til, hvad man kan læse om tidsperioden og om dagligdagen i
jernalderen. Den kan benyttes af lærere og elever i forbindelse med vores skoletjeneste og af
jernalderfamilier før ankomsten til Hvolris Jernalderlandsby.

Faglitteratur
Jernalderen.
Gruppe 91.155
Af Inger Byrjalsen
(Gyldendal Uddannelse 2000).
En klar og enkel beskrivelse
af livet i jernalderen, understøttet af gode billeder.
Fra 7 til 12 år.
Fås som klassesæt på MitCFU.
Våben af jern – sejre og nederlag
Gruppe 91.155.
Af Klaus Ebbesen
(Munksgaard 1990)
God forklaring på, hvordan man udvinder
jern, samt fortælling om dagligliv, togter og
religion.
Bogen har et specielt godt stikordsregister,
der kan bruges som ”leksikon” over
jernalderen.
God til lærerbrug.
Selvlæsning fra 5. til 7. klasse.
Nationalmuseets hjemmeside
www.natmus.dk
Her er der rigtig mange gode oplysninger og
billeder at hente.
Kimbrerne
af Jens Bråten
(Jens Bråtens Forlag, 1988)
Her er historien. Oldtiden.
Gruppe 90.
Af Palle Petersen.
(Borgens Forlag, 1975).
S. 24-39 handler om jernalderen.
Godt indblik i Romerriget. Fine
fotos af fund. For lærere og
større børn.

Grauballemanden og andre af mosernes
vidner fra jorden
Gruppe 91.155
Af Robert Fisker.
(Munksgaard 1984).
Om hvordan man fandt moseligene, og hvad
de kan fortælle.
På besøg i jernalderen
Gruppe 91.155
Af Bi Skaarup og Hans Juhl.
(Klematis 1994)
Om en moderne familie, der prøver at leve på
jernaldervis i en rekonstrueret
jernalderlandsby.
Jernalderen
Gruppe 91.155.
Af Stig Hadenius og Birgit Janrup.
(Carlsens forlag, 1976).
Et gammelt værk, men med gode billeder. Om
hverdagen og med indblik i Romerriget. Der
er også et afsnit om arkæologernes arbejde.
Sigyn – en pige i jernalderen
Gruppe 91.115.
M. Kruse Hansen og J. Holmberg.
(Unge pædagoger, 1972).
Om livet i hverdagen, handel og kamp.
Det er en ældre bog, så sproget kan virke lidt
gammeldags, men bogen er meget oplysende.
Fra 9 år.
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Inspiration på CFU og Viborg Bibliotek for
2.-5. klasse:
Til børnene:
Den magiske krukke
Mette Felbo
(Geografforlaget 2007)
Gaven til guderne
Mette Felbo
(Geografforlaget 2007)

Magiske krukker. Keramik fra stenalderen
Mette Felbo
(Geografforlaget 2007)
Offermosen. Våbenfund fra jernalderen
Mette Felbo
(Geografforlaget 2007)
Børnenes bog om Træer. De er sure, sagde
ræven og 20 andre historier om træer
Bisse Falk og Lena Kallenberg
(Høst 1986)
Til læreren:
En jernalderlandsby
Jørgen Bay
(Skoletjenesten, Lejre Forsøgscenter 2006)
Projekt med Jernalder
Søren Vælds
(IDS Forlag 2000)
Historien om danskernes mad i 15.000 år
Bettina Buhl
(Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup 2010)
Bue og pil. Fremstilling af buer og pile til
børn
Erling Schmidt
(Eget forlag 1999)

Snittebogen
Tove Yde
(Klematis 2002)
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Skønlitteratur (Faktion):
(en blanding af fakta og fiktion)
Grim – den lange rejse
Af Palle Petersen
(Borgens forlag, 1982)
Om forholdet mellem en ung træl og en fri
mand og om kimbrernes vandring, som
drengen Grim oplever det. Flotte tegninger.
Fra 7 til 12 år.
Gudernes gave
Jørgen Hartung Nielsen.
(Gyldendal 1985. Dingo-bøgerne)
Letlæst og spændende historie om trællepigen
Gunna.
Ildens ånd
Bind 4 i serien Den røde sten.
Af Erik Christiansen.
(Gyldendal 1985. Dingo-bøgerne)
Gunna og hendes familie lærer ilden at kende.
Uden et navn
Af Peter Seeberg.
(Gyldendal 1986).
Fortæller om, hvor svært det er for jægerne i
et land, hvor jorden efterhånden opdyrkes.
En efterårsdag i jernalderen
Af Peter Seeberg.
(Gyldendal 1998)
Billedbog om, hvordan katten kommer til
landsbyen. Vi hører om arbejdslivet, børnenes
leg og sammenholdet i landsbyen.
Fra 4 år.
Det store togt
Af Ole E. Christiansen
(Branner og Korch 1980)
Til landsbyen kommer der et fremmed folk.
De kalder sig Danerne.
Fra 10 år.
Kejserens gæster
Af Robert Fisker.

(Forum 1970)
Om en romersk flåde, der kommer til
kimbrernes land. Nogle af høvdinge tages
med til Rom som slaver.
Yrsa – Den glemte dronning af Danmark
af Margit Sandemo
(Jentas 2009)

