Gravgaver og tro
Læringsmål
Eleverne vil opnå et kendskab til bondestenalderens gravskikke gennem fremstilling af tragtbægere og
afværgelsesamuletter. De får lov til at arbejde med den samme teknik inden for bearbejdelse af ler som
man brugte i stenalderen og med inspiration fra Arkæologi Haderslevs egen udstilling, muligheden for selv
at lave et tragtbæger eller amulet.

Beskrivelse
Opgave kan udføres i skolens formningslokale eller
klasseværelse. Med brug af den samme teknik som man
anvendte under stenalderen, hvor man bearbejdede knust
granit ind i leret, kan eleverne få mulighed for at lave
amuletter og tragtbægere som dem man bar i stenalderen
eller ofrede som gravgaver.
For at opnå det samme type lermateriale som den man brugte
i stenalderen, skal der først knuses en porøs eller bålbrændt
granitsten. Den knuste granit skal være som fint sand.
Granitten æltes derefter ind i leret. Til fremstilling af
tragtbægere, rulles der forskellige længder af ”ler pølser” ud

Procesbillede af granitsten der knuses
Arkæologi Haderslev.

som ligges oven på hinanden og trykkes godt sammen.
Herefter gøres lervæggen tynd, ved at udbanke indersiden med en rund sten. Til slut kan eleverne smykke
karret med forskellige mønstre. Lerperlerne laves af ler uden granit. Når eleverne synes der ikke skal tilføjes
mere til deres genstande, skal de tørres godt og herefter brændes (se PowerPoint for mere information).

Hvorfor brugte man gravgaver?
I stenalderen troede man på, at de døde levede videre i det hinsides. Det var derfor deres gravsteder ofte
havde en tærskelsten, der symboliserede dørtærsklen til deres nye hjem. De gravgaver man ofrede til de
døde var således redskaber, drikkebægere og ravsmykker de kunne bruge i efterlivet. I dag bruger vi
gravgaverne som kilder til at fortælle os om, hvem det var der lå begravet. Fandt man ravperler tilhørte
graven en kvinde og fandt man flintredskaber tilhørte graven en mand. Mængden af gravgaver fortæller os
også om, hvilken status den døde havde haft i stenalderfolkets samfund.
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Tid
1-2 timer (samt 1-2 uger for at få leret tørt og senere brændt).

Materialeliste


Granit.



Sten (til at knuse granitten).



Ler.



Vand.



Redskaber til at lave mønstre af.



Bål eller keramikovn.



Ståltråd



Savsmuld



Dåse



Power Point præsentation om hvordan man laver stenalderkeramik og eksempler på tragtbægere
og amuletter.
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