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BJØRNS LANDSBY - jernalder Palle Petersen Hent PDF Historien om Bjørn kunne være foregået for 2000 år
siden i jernalderen i Danmark.

Dengang havde menneskene lært at smelte og smede jern. De kunne ikke læse og skrive, som vi kender det -
men der findes korte tekster (runer), som de huggede ind i runesten. De troede på guder som Odin og Tor og

ofrede mennesker til dem.
De fleste billeder af fra Lejre forsøgscenter.

Palle Petersens historieserie: DEN FØRSTE HISTORIE er letlæste, fotografiske billedbøger, der viser børn,
som leger med efterligninger af dragter og ting fra historiske perioder.Hver bog beskriver dagliglivet i

Danmark, som det har formet sig i oldtiden og vikingetiden.

Serien består af fire bøger:Tjavs på jagt - stenalder.Lykke høster korn - bronzealder.Bjørns landsby -
jernalder.Splint bliver købmand - vikingetid.

Palle Petersen har bl.a fået Børnebogsprisen og Dansk Historielærerforenings pris: Kraks blå Bog -
http;//pallepetersen.mono.net - www-danskforfatterforening.dk

Se også: Palle Petersens historieserie (letlæst fra 3.-7. kl)
AVN - kampen mod skovfolket (stenalder)

SOL - høvdingens træl (bronzealder)
GRIM - den lange rejse (jernalder)
EGIL BLIVER VIKING (vikingetid)

TOVE, OVE OG RIDDER ROLF (middelalder)
HEKSENS LAS (Christian den 4.s tid - renæssance)
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