
Samfunnsfag * Kapittel 6

Bronsealderen
fner skal 
du laere.

♦ hvordan levemåten forandret 
seg i bronsealderen

♦ hva bronse er, og hva bronse 
ble brukt til

♦ om mat, klær og hus i 
bronsealderen

♦ hva menneskene trodde på i 
bronsealderen



Ting kan fortelle
Hvordan Levde menneskene for 
lenge siden? Hvordan fikk de mat 
og klær? Hva trodde de, tenkte 
de og snakket de om? Hvordan 
kan vi vite noe om det som ingen 
har tatt bilde av eller skrevet 
om?

Gamle ting og spor i naturen kan 
gi oss noen svar. Det fins ting i 
jorda som ikke har råtnet og blitt 
borte. Det kan være pilspisser av 
flint, deler av et sverd eller 
smykker av bronse.

Arkeologer undersøker tingene 
nøye. De arbeider nesten som 
detektiver. De må være nysgjerrige, 
tålmodige og flinke til å lage 
spørsmål.

Vi kan også undre oss, undersøke 
og stille spørsmål. Det er en fin 
måte å lære på.

Hva er du \ 
lagd av? Og \
hvor kommer /...

du fra? Jeg er lagd 
av bronse. 

Jeg ble funnet 
i jorda på 
Hadeland! .
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Bronsealderen i Norden
I Norden begynte det vi kaller 
bronsealderen for nesten 4000 år 
siden. Den varte i cirka 1200 år. Vi 
kaller perioden bronsealderen fordi 
det var da vi begynte å lage og 
bruke bronse her i Norden. Andre 
steder i verden hadde folk gjort 
dette lenge.

Hva er bronse?
Bronse er en blanding av metallene 
tinn og kobber. Det ble brukt til 
redskaper, våpen og smykker.

Bronse er et sterkt metall. Ting av 
bronse var mer holdbare og lettere 
å reparere enn de som var av stein, 
tre og bein. Bronse kunne også 
smeltes om og bli til nye ting.

Snakk sammen

Tenk på hvordan vi lever nå, og 
hvordan du tror det var å leve for 
nesten 4000 år siden. Hva tror du 
har forandret seg mest?

Mange bronsesmykker hadde mønster 
med sirkler og spiraler.

Slik kunne knivene se ut i bronsealderen

Fakta
En blanding av to eller flere 
metaller kalles en legering.
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Bronsesmeden 
Bronsesmeden var en viktig mann. 
i bronsealderen. Han kunne den 
vanskelige kunsten å lage bronse 
av tinn og kobber. Den hadde 
han lært fra smeder fra andre 
steder i verden.

Bronsen ble varmet opp og smeltet 
slik at smeden kunne forme den. 
Han helte den flytende bronsen i 
former av stein eller leire. Formene 
var satt sammen av to like halvdeler. 
Når bronsen hadde blitt kald og 
hard, delte smeden formen og tok 
ut den ferdige tingen.

Oppgave

1. Hvorfor heter det bronsealderen?
2. Hva er bronse?
3. Hva ble bronse brukt til i bronsealderen?
4. Hva brukes bronse til i dag?

Her ser du en støpe
form og øksa som er 
støpt i den. Øksene 
ble slipt så de ble 
veldig skarpe!

Ord å snakke om
metall, holdbart, smed



Fattige og rike
Det var stor forskjell mellom fattige 
og rike i bronsealderen. De rike 
hadde store gårder, og noen ble 
høvdinger. De hadde mye makt.
Å eie mange ting av bronse viste at 
du var rik og mektig.

Byttehandel
Det fans ikke penger i bronsealderen. 
Folk byttet til seg det de trengte.
Hva tror du at de byttet bort for 
å få tak i bronse? Forskerne tror 
folk byttet bort husdyr, redskaper, 
tømmer, rovdyrpelser, tørrfisk og 
saueull. Støpeformer av stein var 
nok også et populært byttemiddel.

Det var mange som matte 
arbeide for høvdingene.



Gravhauger og fine skatter
I bronsealderen ble det bygd store 
gravhauger og gravrøyser av jord 
og steiner. Gravhaugene ble bygd på 
steder der de var lette å se. Mange av 
gravhaugene kan vi fremdeles se i 
naturen.

De døde kunne få med seg kostbare 
bronseskatter i graven. Det er funnet 
sverd, små kniver og vakre smykker 
i gravene. Forskere tror at bare de rikeste 
ble gravlagt på denne måten.

I siste del av bronsealderen ble det 
vanligere med små gravhauger. Da ble 
det vanlig å brenne de døde. Forskerne 
har bare funnet biter av leirkrukker og 
beinrester i de små gravhaugene.

Oppgave

1. Hvorfor tror du de rike fikk med seg 
fine ting i graven når de døde?

2. Hvorfor tror du at gravhaugene ble 
bygd på steder der de var lette å se?

3. Er det funnet noe fra bronsealderen i 
din kommune?

Ord å snakke om
mektig, gravlegge, røys, høvding

Fakta
Bare arkeologer har lov til å 
åpne gravhauger.



Livet forandret seg

Fakta
Ordet bonde 
betyr boende 
Ordet gard 
kommer av 
ordet gjerde.

I steinalderen var folk jegere og 
samlere. Da måtte de flytte ofte 
for å skaffe nok mat.
I bronsealderen var mange av 
menneskene bønder. De bygde 
gårdene sine på steder der det 
var god jord. Her ble de boende.

Bøndene i bronsealderen hadde 
husdyr, og de dyrket jorda.
Jorda ble ryddet og gjødslet. Da 
fikk de større avlinger, og de 
kunne mette flere mennesker. 
Men mange steder var sanking, 
jakt og fiske fortsatt nødvendig 
for å få nok mat.

Fakta
i bronsealderen dyrket de bygg og 
hvete. Kornet ble malt til mel som 
de bakte brød og kokte grøt av. 
Det var god og næringsrik mat.

Oppgave

1. Hva kan vi sanke i naturen i vår tid?
2. Hvilke dyr kan vi jakte på i Norge i dag?
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Barna i bronsealderen
Det ble født mange barn i bronsealderen. Men det var 
mye sykdom, så mange av barna døde før de ble voksne.

Barna gikk ikke på skole. De måtte hjelpe til med arbeidet 
på gården. Slik lærte de det som var viktig å kunne.

Barna lærte å dyrke jorda, male korn, 
lage mat og samle ved. De spant 
garn, vevde stoff og sydde klær. 
Barna måtte passe og stelle 
både husdyr og søsken.

Hvorfor var det ikke 
viktig å lære å skrive 
og lese i bronsealderen?

Barna lærte å jakte, fiske og 
sanke nøtter, bær og sopp.



Disse gammelnorske sauene er 
ganske like sauerasen som levde 
i Norden i bronsealderen.

Forskerne tror at hesten kom til Norden i 
bronsealderen. Hestene var små, og liknet 
litt på fjordinger. Hester ble nok mest brukt 
åv rike menn og høvdinger.

Husdyr
Mange hadde husdyr i bronsealderen. 
Vanlige husdyr var ku, okse, geit, 
sau, gris og hest.

Menneskene fikk både melk, kjøtt 
og materialer til klær fra husdyra.
Av melka lagde de ost og smør.
Klær og sko ble lagd av ull og skinn.

Oppgave

1. Hvilke husdyr hadde de i 
bronsealderen?

2. Hvilke husdyr er vanlige i dag?
3. Hvorfor har vi husdyr i vår tid?
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Redskaper og korndyrking
I bronsealderen brukte de en ard 
for å pløye jorda. En ard er en

o

enkel plog av tre. A bruke ard 
var lettere enn å hakke løs jorda 
med steinøks og trehakke.

Noen bønder hadde okser som 
dro arden. Da ble det enda 
lettere å pløye.

I bronsealderen brukte de en 
sigd til å skjære korn med. En 
sigd er en krum kniv. Sigdene var 
lagd av flintstein eller bronse.

En sigd av bronse var skarpere 
og lettere å skjære korn med.
Det vanligste var nok likevel å 
bruke sigder av flintstein, for 
bronse var vanskelig å få tak i.

Oksen kunne både hjelpe til med 
arbeidet og bli til mat. Derfor var 
oksen et viktig dyr i bronsealderen.

Oppgave

1. Hvorfor var oksen viktig i 
bronsealderen?

2. Hvordan pløyer vi jorda i dag? 
Hvilke redskaper bruker vi?

3. Hvordan skjærer vi korn i dag? 
Hvilke redskaper bruker vi?

Kornet ble samlet og tatt vare 
på i store krukker av leire.

I



Klær
Arkeologer har funnet rester av klær i graver fra bronsealderen. 
I Norge har de bare funnet små tøybiter av ull. I Danmark har 
de funnet klær som var nesten hele. Folk i Norden hadde nok 
ganske like klær.

Kvinnene brukte bluser og skjørt.
De kunne ha både lange og korte skjørt.

Mennene hadde en slags skjorte som gikk til 
knærne. Over skuldrene kunne de ha en lang 
kappe som vårfestet med en bronsenål.

Oppgave

1. Hva lagde de klær av i bronsealderen?
2. Hva er klærne dine lagd av?
3. Hva lager vi smykker av i dag?

Rike menn og kvinner hadde vakre smykker 
av bronse.



Et hjem for mennesker og dyr
Forskere har brukt Lang tid på å finne ut hvordan folk bodde 
i bronsealderen. De tror at mennesker og dyr bodde i samme 
hus. Husene var lange og smale. Veggene var av tre, leire, 
kumøkk og strå. På taket var det torv eller strå.

Langhus
Husene i bronsealderen blir kalt 
langhus. Midt på gulvet var det et bål. 
Røyken kom ut gjennom et hull i taket.
I den ene enden av huset bodde 
menneskene. I den andre enden var 
det fjøs for dyra. Det var mange rovdyr 
i bronsealderen, så husdyra trengte 
også et trygt sted å være.

Oppgave

1. Hvorfor blir bronsealderhusene 
kalt langhus?

2. Hvorfor var husene så lange?
3. Hvilke materialer ble brukt til 

langhusene?



Viktig med båt
Forskere tror at folk brukte både små og store båter for å 
reise i bronsealderen. Det er fordi mange av bronsetingene 
som er funnet, kommer fra steder som ligger langt unna. 
Tingene har folk byttet til seg når de var ute på reiser.

Det fans ikke veier i bronsealderen. Derfor var det viktig å 
ha båt for å kunne reise langt av sted.

De som kunne bygge og føre store båter over havet, ble 
nok beundret. Folk skaffet seg kostbare varer og lærte 
mye nytt på reisene.

Mange helle- 
ristninger fra 
bronsealderen 
viser skip og 
båter.
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Tanker og tro
I vår tid har vi bøker, filmer og bilder som 
forteller hva mennesker tenker og tror 
på. Hvordan kan vi vite noe om hva de 
tenkte og trodde på i bronsealderen?

Helleristninger
Helleristningene kan fortelle noe om hva 
som var viktig for folk, hva de tenkte og 
trodde i bronsealderen. Helleristningene 
viser jorddyrking, store skip og mystiske 
tegn. Det er sirkler og spiraler, labyrinter 
og mennesker som danser.

Helleristninger ble risset og hogd inn i 
fjell og berg. Vi kan finne helleristninger 
fra bronsealderen mange steder i Norge 
og Norden i dag.

Hva tror du folk i bronsealderen 
trodde nordlyset var?



Naturguder
Mange naturfolk tror at gudene lever i naturen.
Dette trodde nok menneskene i bronsealderen også. Mange av 
helleristningene viser spiraler og sirkler. De var symboler for sola. 
Folk trodde at sola var en viktig gud, som bestemte over alt som 
levde. Den ga liv og lys.

Oppgave

1. Hva slags figurer finner vi på 
helleristningene fra bronsealderen?

2. Hvorfor tror du sola var så viktig for 
folk i bronsealderen?

3. Undersøk om det fins helleristninger 
fra bronsealderen i nærheten av 
der du bor. Kanskje trodde folk at solguden ville passe 

bedre på mennesker og dyr hvis de lagde 
fine bilder av den?



Gaver til gudene
Det er funnet mange bronseting i elver, sjøer og myrer.
Dette var hellige steder i bronsealderen. Forskere tror at 
tingene var gaver som folk ofret til gudene.

Arkeologene har funnet vakre smykker som de tror var gaver 
til en gudinne. Kanskje de var til solgudinnen?
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Her er ting fra 
den spesielle 
bronseskatten 
på Hadeland.

Snakk sammen

1. Hvorfor er det funnet mange bronseting i myrer, sjøer og elver?
2. Hvorfor tror forskerne at folk ofret ting av bronse til gudene?



Sammendrag
♦ Bronse er en blanding av to metaller som heter kobber p

og tinn.
♦ Bronse er et hardt metall som er lett å smelte og forme.
♦ Bronsealderen i Norden begynte for nesten 4000 år siden.
♦ Det ble vanlig å dyrke jorda i bronsealderen. Det forandret 

levemåten til folk. De ble boende på samme sted og hadde husdyr.
♦ Ard og sigd var to viktige redskaper i bronsealderen.
♦ Husene var lange og smale. De blir kalt langhus.
♦ Dyr og mennesker bodde i hver sin ende av husene.
♦ Vanlige husdyr var sau, ku, okse, geit, gris og hest.
♦ Klærne ble vevd av ullstoff. Skoene ble lagd av skinn.
♦ De rikeste byttet til seg våpen, redskaper og smykker av bronse.
♦ Gravhauger ble bygd på steder som er lette å se i naturen.
♦ De rikeste fikk med seg kostbare ting i graven når de døde.
♦ Båter var viktig for å reise i bronsealderen.
♦ Menneskene trodde på naturguder. De ofret gaver til gudene.
♦ Myrer, elver og sjøer var hellige steder i bronsealderen. Her er 

det funnet mange ting av bronse.
♦ Helleristningene fra bronsealderen kan fortelle oss noe om hva 

menneskene trodde på.
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1. Når var det bronsealder i Norden? _____
2. Var det bronsealder på samme tid i hele verden?
3. Hvordan lages bronse?
4. Hva ble bronse brukt til i bronsealderen?
5. Hvorfor var bronse et bra materiale å lage ting av?
6. Hvordan fikk de tak i bronse i bronsealderen?
7. I bronsealderen begynte mange mennesker å leve på en annen 

måte enn de hadde gjort i steinalderen. På hvilken måte?
8. Hvordan ble rike mennesker gravlagt i bronsealderen?
9. Hvordan var husene i bronsealderen?

10. Hvordan skaffet folk seg mat?___________________ _______
11. Hva ble klær og sko lagd av i bronsealderen?

12. Hvorfor var det viktig å ha båt i bronsealderen?
13. Hvordan vi kan vite noe om hva de trodde på i bronsealderen?


