Bronzealderens kulturlandskab
Vest for landsbyen Voldtofte på Sydvestfyn kan I opleve fortidsminder, som er ganske enestående.
Voldtofte-egnen var nemlig i bronzealderen et meget rigt sted, som havde kontakter langt ud i Europa. I dag kan I se et stort antal kæmpe store høje i området, som vidner om fortidens magtcenter. I
bronzealderen har højen Lusehøj været 8 meter høj! Den blev udgravet tilbage i 1861, og viste sig at
rumme de to rigeste grave i hele Norden fra yngre bronzealder. I graven fandt man våben, smykker
og redskaber af både guld og bronze. Det var den afdødes personlige ejendele, som blev ham givet
med i graven, så det kunne følge ham til det evige liv i dødsriget. Og der var virkelig spændende ting
imellem – heriblandt en lur og en vogn med flotte bronzebeslag. I kan læse mere her.

Aktivitet på stedet
Prøv at klatre op på toppen af den mægtige Lusehøj, som blev rejst for en meget fornem person –
måske endda en konge – for 2800 år siden
Fra toppen af Lusehøj bør I kunne få øje på to gravhøje mere som hedder Bohøj og Buskehøj. Kan I
se dem? Særligt Buskehøj er faktisk lettest at se på denne årstid – inden træerne springer ud. Hvis I
følger skellet langs marken, må I gerne gå ned til og op på Buskehøj. Buskehøj er aldrig blevet udgravet, og vi må derfor nøjes med at gætte og fantasere os til, om denne gravhøj også rummer guld
og ædle sager.
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Matematik for fortidsnørder
Prøv også at gå hele vejen rundt om Lusehøj og tæl jeres skridt – hvor mange meter er højen i omkredsen? Er I friske på et lille regnestykke? Når I kender højens omkreds – hvad er højens radius så?
(Radius = O/π/2)

Lyst til mere?
Kører I lidt ind mod Voldtofte, kommer I forbi endnu en gravhøj, som hedder Drengehøj. Denne høj
må I også gerne klatre op på toppen af. Navnet Drengehøj hænger i øvrigt sammen med et sagn, der
fortæller, at man i oldtiden ofrede drengebørn til guderne på højen.
Inde i Voldtofte ligger der en legeplads, der hvor arkæologerne har udgravet en boplads fra yngre
bronzealder. Hér har kongen fra Lusehøj sikkert boet for knap 3000 år siden.
Parkering Lusehøj
Hesselbjergvej 7
5620 Glamsbjerg
Legeplads i Voldtofte
Kappelvej 21-23
5620 Glamsbjerg
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