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Gravhøjenes mennesker Klaus Ebbesen Hent PDF Bogen handler om de mennesker, som ligger begravet i

vore gravhøje. Det er mere end 1 million mennesker, som har levet i Danmark under vidt forskellige
livsbetingelser i de sidste mere end 5000 år. Forrest står beretningerne om Egtvedpigen, Skrydstruppigen,

Muldbjergmanden og de andre velbevarede højfolk fra bronzealderens egekistegrave. De levede alle i Syd- og
Midtjylland og i periode 1400-1250 f. Kr. Flere af dem kendte hinanden! Egtvedpigen blev f. eks. begravet år
1370 f. Kr. Og endnu mere fantastisk: Egtvedpigen af de andre vidste, at de ville blive bevaret som mumie til
evig tid. Ganske som de egyptiske faraoner. Takket være en særlig finesse i konstruktionen af deres gravhøje.
I ”Gravhøjenes mennesker” kommer vi tæt ind på disse mennesker. Vi hører om deres liv og hverdag, deres
personlige forhold og ikke mindst det samfund, hvori de levede. Egtvedpigens oldefar hørte, at Santorini
sprang i luften 1645 f. Kr. og han så støvskyerne over Mellemeuropa. Samtidige kvinder gik med blå

glasperler, produceret i Mesopotamien. Når der var rådslagning, sad de danske bronzealderhøvdinge på en
klapstol, helt magen til de egyptiske. Alt mens hans kone stod ved siden af, mejet ud et fastelavnsris med
internationale smykker af guld og bronze. Bogen giver en detaljeret skildring af forholdene for mennesker i
Danmark og Europa på højfolkets tid. Bogen slutter med en generel oversigt over, hvem der ligger begravet i
de forskellige slags gravhøje; fra de første dysser, der blev bygget ca. 3500 f.v.t. og til og med Gorm den
Gamle, som blev begravet i Jellings Nordhøj 958 e. Kr. Her er historien om oldtidens mennesker og deres
hverdag, fortalt på en bred, videnskabelig baggrund. Palle Lauring skrev om bogens 1. udgave: ” Det er for
alle interesserede en meget charmerende bog og samtidig kan man trygt sige: Nye læsere begynder her”
Bogens forfatter, dr. phil. Klaus Ebbesen, er også forfatter til flere hundrede videnskabelige afhandlinger,

lærebøger, populærvidenskabelige bøger samt talrige artikler og kronikker. Han er en flittigt brugt
foredragsholder om kulturhistoriske emner overalt i landet.

 

Bogen handler om de mennesker, som ligger begravet i vore
gravhøje. Det er mere end 1 million mennesker, som har levet i

Danmark under vidt forskellige livsbetingelser i de sidste mere end
5000 år. Forrest står beretningerne om Egtvedpigen,

Skrydstruppigen, Muldbjergmanden og de andre velbevarede højfolk
fra bronzealderens egekistegrave. De levede alle i Syd- og

Midtjylland og i periode 1400-1250 f. Kr. Flere af dem kendte
hinanden! Egtvedpigen blev f. eks. begravet år 1370 f. Kr. Og endnu
mere fantastisk: Egtvedpigen af de andre vidste, at de ville blive



bevaret som mumie til evig tid. Ganske som de egyptiske faraoner.
Takket være en særlig finesse i konstruktionen af deres gravhøje. I
”Gravhøjenes mennesker” kommer vi tæt ind på disse mennesker. Vi
hører om deres liv og hverdag, deres personlige forhold og ikke

mindst det samfund, hvori de levede. Egtvedpigens oldefar hørte, at
Santorini sprang i luften 1645 f. Kr. og han så støvskyerne over

Mellemeuropa. Samtidige kvinder gik med blå glasperler, produceret
i Mesopotamien. Når der var rådslagning, sad de danske

bronzealderhøvdinge på en klapstol, helt magen til de egyptiske. Alt
mens hans kone stod ved siden af, mejet ud et fastelavnsris med

internationale smykker af guld og bronze. Bogen giver en detaljeret
skildring af forholdene for mennesker i Danmark og Europa på

højfolkets tid. Bogen slutter med en generel oversigt over, hvem der
ligger begravet i de forskellige slags gravhøje; fra de første dysser,
der blev bygget ca. 3500 f.v.t. og til og med Gorm den Gamle, som
blev begravet i Jellings Nordhøj 958 e. Kr. Her er historien om
oldtidens mennesker og deres hverdag, fortalt på en bred,

videnskabelig baggrund. Palle Lauring skrev om bogens 1. udgave: ”
Det er for alle interesserede en meget charmerende bog og samtidig
kan man trygt sige: Nye læsere begynder her” Bogens forfatter, dr.

phil. Klaus Ebbesen, er også forfatter til flere hundrede
videnskabelige afhandlinger, lærebøger, populærvidenskabelige
bøger samt talrige artikler og kronikker. Han er en flittigt brugt
foredragsholder om kulturhistoriske emner overalt i landet.
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