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Kopiark 1 – Fund i køkkenmøddingen 
 

Hvad fandt man i Ertebølle-udgravningen? 
 

• Svinekød (vildsvin)  

• Fisk (sild, laks, torsk, ål),  

• Bær (blåbær, brombær, hindbær, tyttebær, jordbær) 

• Hasselnødder 

• Forskellige urter og rødder 
 

Beskrivelse af råvare(r) 
Tag råvaren op i hænderne og undersøg den. 

1. Hvordan føles råvaren (hård, blød, kantet, rund, rug, glat)? Vend og drej den, så du 
mærker den over det hele. Er der nogle steder, den føles blød, mens den føles hård 
andre steder? Er den glat ét sted og rug et andet sted? 

2. Hvordan ser den ud (farve, form, størrelse)? Husk at kigge på den fra alle vinkler. Ser 
den forskellig ud, alt efter hvor fra man kigger på den? Har den flere forskellige farver? 
Ligner den noget andet, du har set før? Minder den dig om noget?  

3. Hvordan dufter den? (bittert, sødt, godt, dårligt).  
4. Minder duften dig om noget (ja/nej – hvorfor)? Er det en duft, du aldrig har oplevet før? 

Minder den dig om en tur i skoven, en juleaften med din familie, duften hjemme hos din 
bedstemor? Dufter den af flere ting?   

5. Hvordan smager den (godt/dårligt, bitter, salt, sur, sød)? 
6. Minder smagen dig om noget (ja/nej – hvorfor)? Er det en smag, du aldrig har oplevet 

før? Minder den dig om en ret, du har spist før? Minder den dig om en rejse, du har 
været på? 

 

Gæt på brug og funktion af råvare(r) 
1. Hvordan, tror I, mennesket skaffede råvaren? Gravede de efter den? Plukkede de den? 

Gik de på jagt efter den? Fiskede de efter den?  
2. Tror I, den blev tilberedt? Hvordan? Over bål i en gryde? Havde de overhovedet gryder? 
3. Tror I, mennesker andre steder i verden har spist anderledes i denne periode?  
4. Hvis I har smagt denne råvare før, hvornår har I så fået den sidst? 
5. Kan I foreslå en ret, man kunne tilberede med råvarerne på listen?  

 
Lav nu en tegning, som viser et eller flere mennesker, som tilbereder og spiser denne råvare. 


