Gå på skattejagt i Vedbæk Maglemose
Brug det gamle kort og find de gemte kasser med viden om
jægerstenalderen
Jagten begynder på den nye museumsgrund i Vedbæk ved
containeren: Henriks Holms allé/ Helgas Høj 2.
I London sidder den engelske arkæolog Harry Jones. Han plejer at rejse på eventyr
rundt om i verden, hvor han graver efter gamle ting eller på eventyr tilbage i tiden med
en tidsmaskine. På den måde kan han finde ud af, hvordan folk levede i gamle dage.
Men Coronavirus betyder, at han hverken kan rejse ud i verden eller tilbage i tid med
sin tidsmaskine. Han er derfor sat til at rydde op i et museumsmagasin i en kælder
under British Museum. Magasinet er fyldt med mange, mærkelige gamle ting, som
museet har fået for længe siden.
Du står nu med et gammelt kort, som Harry Jones har fundet i kælderen. Kortet
viser det område i Vedbæk, hvor et jægerfolk boede og gik på jagt i jægerstenalderen
for 7.000 år siden. Harry Jones synes, at kortet ser spændende ud, og han vil gerne
selv gå på opdagelse i Vedbæk Maglemose og besøge museet Vedbækfundene, hvor
nogle af jægerfolkets grave er udstillet. Men han må ikke rejse nogen steder, og
Vedbækfundene er lukket pga. Coronavirus. Harry Jones har derfor brug for din
hjælp, så han kan få mere at vide om jægerfolket.
Du skal gå i jægerfolkets fodspor ved at lede efter forskellige gemte poster i området og
bruge spørgeskemaet til at svare på spørgsmål om livet i jægerstenalderen og derved
hjælpe Harry Jones.
Harry Jones vil også gerne have fat i det hemmelige jægerstenalderord, som han skal
bruge til sin tidsmaskine. Saml bogstaverne, der gemmer sig i kasserne, og find til
sidst ud af, hvad det hemmelige ord er.

Post 1
Du står lige nu foran en container, hvor du kan se et stort banner. På banneret ser du et
billede af en kvinde med et lille barn. Harry Jones kan huske, der engang blev fundet en helt
særlig grav fra jægerstenalderen i Vedbæk med en ung kvinde og et lille nyfødt barn begravet
sammen. Men hvad var det nu, barnet var blevet lagt oven på i graven? Kan du hjælpe ham
med at finde ud af det? Kig op på banneret. Var det en hvid svanevinge eller grønt græs?
Svar:

Ledetråd til post 2:
Post 2 er meget tæt på!

Post 2
Harry Jones vil gerne vide, hvordan vejret var for 7000 år siden i Danmark. Find vejrmanden
Jesper og find vejrudsigten bag på containeren. Jesper ved meget om, hvordan vejret var for
7000 år siden i Danmark.
Var det koldere eller varmere end i dag? Og hvor mange grader?: 2-3 grader, 5-6 grader eller
9-10 grader?
Svar:

Ledetråd til post 3:
For at finde post 3 skal du følge stien gennem skoven. For enden af stien er der en grøn låge.
På din vej gennem skoven kan du prøve, om du kan finde en skarp sten på jorden.

Post 3
På din tur gennem skoven fik du måske øje på en skarp sten på jorden. For 7.000 år siden
havde de ikke jern, som vi i dag bruger til at lave f.eks. knive og økser. I stedet brugte
jægerfolket disse særlige sten med skarpe kanter til at lave deres redskaber og våben ud af.
De kunne bruges til pilespidser, til økser, knive og meget andet. Men Harry Jones kan ikke
huske, hvad den slags sten hedder. Kan du hjælpe ham? I madkassen kan du se et eksemplar
af sådan en sten. Er det flintesten, kridtsten eller sandsten?
Svar:

Ledetråd til post 4:
Post 4 finder du lidt længere fremme ved en skæv låge af træ.

Post 4
Når jægerfolket var sultne, kunne de ikke gå i butikker og købe deres mad. Der var ingen
veje, huse, butikker, marker, køkkenhaver eller foldboldbaner. Dengang var hele Danmark
dækket af skov. De kunne gå på jagt efter dyr i skoven. Harry Jones ved, at der i Vedbæk
er blevet fundet rigtig mange små spidser af flintesten. De har siddet fast på jægerfolkets
yndlingsvåben. Men hvad var deres yndlingsvåben? Var det et gevær, et sværd eller bue og
pil?
Svar:

Ledetråd til post 5:
Post 5 finder du ved at følge stien mellem skoven og engen ned ad bakke. Længere nede
ad stien finder du endnu en låge. Åbn lågen og gå ind på engen. Led efter post 5 ved nogle
væltede træer.

Post 5
Harry Jones har fået at vide, at der er fundet rigtig mange ting lavet af gevir rundt omkring
i Vedbæk. Det må være fra et dyr, som jægerfolket gik meget på jagt efter. Men Harry Jones
er usikker på, hvad det var for nogle dyr med gevir, som jægerfolket kunne skyde i Vedbæk
for 7000 år siden. Harry Jones ved, at rensdyr, kronhjorte, rådyr, dådyr og sikahjorte har
gevir. Men han ved ikke, hvilke af disse dyr med gevir, som stenalderjægerne kunne møde i
Vedbæk.
Svar:

Ledetråd til post 6:
Gå rundt om søen. Gå ud af lågen og følg stien ud til Henriksholms Allé. Gå til venstre ad
Henriksholms Allé og følg vejen rundt i svinget. Gå til højre ind i Vedbæk Maglemose ad
stien efter de nye huse. Gå til venstre, når stien deler sig. Post 6 er placeret midt i Vedbæk
Maglemose i nærheden af en lille bro af træ. Ved broen står et skilt, hvor du kan læse om
Maglemosen og nattergalen.

Post 6
Her, hvor du står nu, midt i den flade del af Maglemosen, var der for 7000 år siden vand og
mågeskrig. Det var en fjord, og herfra kunne jægerfolket sejle ud på Øresund. Jægerfolket
havde deres bopladser rundt om denne fjord og ved kysten. Her kunne de fiske. Faktisk
spiste de mere fisk end kød fra de dyr, de kunne jage inde i urskoven. Harry Jones ved, at
jægerfolket fiskede med fiskekrog. Men han ved ikke, hvordan de ellers kunne fange fisk.
Kan du hjælpe ham?
Svar:

Ledetråd til post 7:
Følg stien til den ender ved Henriksholms Alle. I nærheden af et stort birketræ med hvid
bark finder du post 7. Vidste du, at jægerfolket kunne bruge barken fra birketræet til at
lave små kurve?

Post 7
I jægerstenalderen spiste de ikke kun kød og fisk men også andre ting, som de kunne finde
i naturen. På din tur har du måske også set mange forskellige buske og træer. På nogle af
buskene vokser der spiselige ting. Hjælp Harry Jones med at finde ud af, hvad jægerfolket
spiste udover fisk og kød fra de dyr, de kunne jage i urskoven bag bopladserne i Vedbæk.
Hvad kunne jægerfolket finde i naturen, som de kunne spise?
Svar:

Ledetråd til post 8:
Post 8 finder du ved Vedbæk Renseanlæg. Gå over Gøngehusvej og følg stien ned til Vedbæk
Renseanlæg. Led efter posten ved hegnet ind til Vedbæk Renseanlæg.

Post 8
For 7000 år siden var der ingen huse. Jægerfolket har nok boet i en slags hytter eller telte,
som måske har lignet dem, indianerne bor i. På jægerfolkets bopladser er der også fundet
mærkelige mørke og brændte pletter i jorden. På bopladsen Vedbæk Boldbaner lige her ved
Vedbæk Rensningsanlæg er der også fundet brændte pletter i jorden med rester af brændt træ.
Harry Jones undrer sig over de her pletter, og hvorfor de er der. Hvad har jægerfolket
lavet her?
Måske var det et sted, hvor jægerfolket tilberedte deres mad? Hvordan tror du, de gjorde det - i
ovnen, over bål eller i mikrobølgeovn?
Svar:

Ledetråd til post 9:
Post 9 finder du ved at følge Gøngehusvej ned til Vedbæk Strand. Led efter post 9 ved noget
rundt.

Post 9
Kig ud over Øresund. Harry Jones ved, at jægerfolket sejlede over til den anden side af
Øresund og besøgte folk derovre. Men Harry Jones vil gerne vide, hvordan jægerfolket sejlede
på vandet for 7000 år siden. Han ved, der i Vedbæk er fundet rester af jægerfolkets både. Men
hvordan så de mon ud? Kan du hjælpe ham?
Var jægerstenalderens både speedbåde, fiskekuttere eller stammebåde lavet af
udhulede træstammer?
Svar:

Ledetråd til post 10:
For at finde post 10 skal du hen på parkeringspladsen ved Vedbæk Station og Vedbæk Skole.
Kassen ved post 10 finder du i nærheden af en anden større rød kasse tæt ved Vedbæk
Station.

Post 10
Nogle af jægerstenalderens mennesker pyntede sig med smykker. Smykkerne fik de med sig,
når de blev begravet. Derfor ved vi i dag, hvordan deres smykker så ud. Her, hvor du nu står,
var der for 7000 år siden en gravplads, hvor 22 mennesker blev begravet. Flere af dem havde
fået smykker med sig i graven. Men Harry Jones er i tvivl om, hvad deres smykker var lavet
af. Var det sølv, knogler, fjer, diamanter, guld, dyretænder, glas eller sneglehuse? Kan du
hjælpe ham?
Svar:

Hvad er det hemmelige jægerstenalderord?

Harry Jones har brug for dine svar
Du kan sende dine svar i en mail til Vedbækfundene, Rudersdal Museer
vbf@rudersdal.dk
Husk at skrive navn, adresse og telefonnummer.
Og husk også at skrive det hemmelige jægerstenalderord, som Harry Jones skal bruge i sin
tidsmaskine for at rejse tilbage jægerstenalderen, når nutidens verden igen bliver fri for
Coronavirus.
Rudersdal Museer sender dine svar videre til Harry Jones. Bare skriv dine svar på dansk. Harry
Jones har en dansk mor, så han kan godt læse dansk.
Harry Jones takker for hjælpen. Både han og du er nu blevet meget klogere på jægerstenalderen. Som
tak for hjælpen udlover han en præmie. Der trækkes lod om en flot plakat med nordiske dyr blandt
alle deltagere, der har afleveret deres svar.

