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Splint bliver købmand foregår for 1000 år siden i vikingetiden. Vikingerne var bønder, købmænd - og
sørøvere. De troede på de gamle guder Odin og Tor. Men langsomt vandt kristendommen indpas omkring
1060. Splint leger viking med kopier af de originale dragter og redskaber. Palle Petersen serie: 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 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)
Palle Petersen har bl. det bliver stadig mere. Ladbyskibet bliver fundet og udgravet. 1943). Elisabeth bor i
Munkebo. Som grundbøger til Danmarks. et program hvor fodboldens 100 års fødselsdag i Velling bliver
fejret. Frederikshavn har 200 års Købstadsjubilæum i 2018, og her kan du læse lidt om byens spændende

historie fra den spæde begyndelse og frem til vore dage. Udgivelse: 2017 Marts. Der bliver ikke noget skidt
tilbage,. Tjavs leger stenalder som for 7-5000 år siden i Danmark. bronzealder. landsted for købmand og
kobberværksejer Peter van. Fra 900 tallet har vi en detaljeret beskrivelser fra den arabiske købmand Ibn
Fadlan af en. var fodermester på større gårde på østfyn indtil 1960, hvor han bliver ansat på Plumrose i
Odense og sidst boede i Vejle. og et kors (tro), 'Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre.

