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Lærerark til ”Solvognen” 
 

Solvognen er ét af de 29 kanonpunkter i historiefaget. Denne opgave er tiltænkt historieundervisningen 

på 3.-4. klassetrin, men kan i princippet bruges af alle – især hvis man ønsker en mere kreativ tilgang 

til historiefaget.  

 

Solvognen er ét af de vigtigste fund fra Danmarks oldtid og kan bl.a. fortælle om bronzealderens 

trosopfattelsen. Derfor vil det være oplagt at have talt med eleverne om netop dette aspekt, inden denne 

tegneopgave påbegyndes. I tv-serien ”Historien om Danmark” fortælles netop om denne tro (og 

Solvognen) cirka 23 minutter inde i seriens andet afsnit. Desuden er der i elevopgaven en QR-kode 

med en lille video fra Nationalmuseet om Solvognen, hvor der netop tales om trosaspektet.   

 

Ellers er det oplagt at tale om, hvordan solen også andre steder i verden har spillet en vigtig rolle for 

menneskers liv og tro. Fx kan den egyptiske solgud Ra og ikke mindst den græske Helios inddrages. 

Sidstnævnte er bl.a. afbilledet i hestevogn, hvilket er oplagt at vise eleverne. En sammenligning mellem 

Helios og Solvognen kan bl.a. ses her.  

 

Selve tegneopgaven starter med den sandfærdige beretning om, hvordan 

Frederik Villumsen og hans søn, Valdemar, i starten af september 1902 fandt den 

mere end 3.400 år gamle Solvogn. Denne beskrivelse er skrevet ud fra denne 

kilde, hvor man også kan se et billede af både Valdemar og resten af familien. 

Herefter skal eleverne, i bedste Lego-samling stil, i gang med at tegne Solvognen.  

 

Et godt tip er at give eleverne den sidste side som ”løsark”. På den måde kan 

eleverne arbejde med tegningen samtidig med de følger instruktionerne, ligesom 

de starter med en god størrelse på deres rekonstruktion af Solvognen.       

 

Når eleverne er færdige med tegningen, kan man samtale om, hvorfor Solvognen 

blev ofret – gad vide, hvad eleverne ville ønske, hvis de skulle ofre deres tegning? Ellers er det oplagt 

at se på, hvordan Solvognen bruges i dag. Således kan Odsherred kommunes byvåben og 

rejseselskabet Spies’ logo iagttages, for her lever bronzealderen videre i bedste velgående. Dog er det 

nok på 1000 kr. sedlen Solvognen er mest kendt. Denne og andre oldtidsfund pryder de danske 

pengesedler. Disse sedler er i øvrigt omdrejningspunktet i opgaven ”Penge, penge og historie”. Denne 

og en lille lærervejledning hertil findes på https://www.historiefidusen.dk/historiekanonen/solvognen.  

 

På skolens bibliotek kan elevernes tegninger af Solvognen udstilles, ligesom tegneskabelonen kan 

printes, så andre af skolens elever også kan prøver kræfter med kunsten at tegne Solvognen.  

 

 

 

Billedoversigt 

 

Billederne til ”Solvognen” kommer fra:  

 

Mindesten ved Solvognens findested: Jom - Wikidia Commons  

 

Instruktionerne til tegningen af Solvognen er lavet af kunstneren Sisselaia. Se mere om denne dygtige 

kunster på facebooksiden her.   

 

Øvrig grafik og billeder er benyttet med tilladelse fra canva.com.  
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