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Brommekulturen er indgået i Danmarks arkæologiske kanon som et regionalspecifikt fænomen tilpasset 

senglacialtidens naturmæssige baggrund. Dette konsensusbillede af Brommekulturen er opstået i en lang 

forskningshistorik, som her er taget op til revision i lyset af nogle grundlæggende kulturtaksonomiske overvejelser 

og et blik udover landegrænserne. Artiklen skitserer problematikken ift. vores forståelse af Brommekulturens 

enestående særpræg samt nogle ganske konkrete forvaltningsmæssige implikationer.  

 

‘Brommeproblemet’  
– senglacial kulturtaksonomi og dens forståelses- og forvaltningsmæssige implikationer 
 

 

 

I sin gennemgang af de dengang kendte senglaciale 

levn fra Danmark konstaterede C.J. Becker (1971), at 

han ikke var i stand til at byde på en løsning af 

problemet om Brommekulturens oprindelse. Skønt der 

sidenhen er kommet mange nye fund til, også fra 

denne spændende men ellers underrepræsenterede 

periode, så drog E. Brinch Petersen (2009) i sin nylige 

oversigt en lige så pessimistisk konklusion. Udover den 

generelle mangel på velbevarede fundpladser som vi – 

på trods af nogle gode feltarkæologiske overvejelser 

(Eriksen 2006; Fischer 2013) – nok ikke kan regne med 

ændrer sig med det samme, så identificerede han 

meget specifikt vores nuværende kulturtaksonomi 

som en forhindring for bedre forståelse. Han er ikke 

den eneste, der i nyere tid har sat spørgsmålstegn ved, 

hvordan vi bruger kulturelle enheder som analytiske 

byggesten uden, at disse er blevet grundigt og kritisk 

efterprøvet (f.eks. Ikinger 1998; Kobusiewicz 2009; 

Riede 2009). Denne type kritik er givetvis særlig 

relevant for Brommekulturen, som under sit tidligere, 

men sidenhen forkastede, synonym ’Lyngbykultur’ er 

den første palæolitiske kulturgruppe, som blev formelt 

defineret i Norden (Ekholm 1926), og som nu tit bliver 

beskrevet som en ’komplet tilpasning’ (Fischer 2013:130) 

til de senglaciale forhold i datidens Danmark. I den 

oprindelige definition indgik først og fremmest de 

store skaftetungespidser af typen fundet tidligt i det 

20. århundrede ved Nørre Lyngby (Jessen & Nordmann 

1915) samt ’økser’ af rensdyrtak. Sidstnævnte har 

siden vist sig at have en kronologisk udstrækning, der 

dækker hele senglacial-perioden samt det tidlige 

Holocæn (Clausen 2004; Stensager 2004), dog uden at 

nogenside blive fundet i en sikker Brommekontekst. Vi 

står således tilbage med en kultur, der er defineret 

igennem sin flinttypologi og -teknologi og en udbredelse, 

som – mere eller mindre – svarer til Danmarks 

(historiske!) landegrænser. I det følgende fører en 

kritisk betragtning af Brommekulturens rumlige 

dimension til ligeledes kritiske bemærkninger omkring 

dens typologi og teknologi samt, hvordan disse indgår i 

både den nuværende registrerings- og forvaltnings-

praksis og i modeller af Brommekulturens oprindelse – 

mit bud på en løsning af Beckers ’Brommeproblem’. 

 

Brommekulturens udbredelse 

Et kort blik på de senere års publicerede udbredelses-

kort for Brommekulturen viser, at der er store for-

skelle i opfattelsen af kulturens rumlige forekomst og i 

den anvendte kortlægningspraksis. Det er klart, at nye 

fund i tidens løb har tilføjet nye prikker på kortet. 

Forskellene er dog så markante, at de ikke alene kan 

forklares på denne måde. I stedet afspejler de 

varierende kort forskelle i opfattelsen af, hvad der skal 

til for, at en lokalitet kan betegnes som ’Bromme’. 

Nogle gange vises Brommekulturens udbredelse som 

omkredsninger, hvis kildemæssige grundlag oftest er 

svært at gennemskue, andre gange ved egentlige fund-

punkter, som dog sjældent skelner mellem enkelt- 

eller udgravningsfund, mellem lokaliteternes omfang og 

udsagnsværdi, eller om materialet er blevet grundigt 

evalueret. Så hvad er der plottet på disse kort? 

 

Brommekulturens typologi og teknologi 

Er man interesseret i at udforske hvilke fund fra dansk 

jord, der er indgået i kortlægningerne af Bromme-

kulturen, så indeholder Fund & Fortidsminder-

databasen – i princippet – alt den information, man 

kunne ønske sig. En søgning efter senglaciale fund 
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giver indtryk af en betragtelig forekomst af Bromme-

kulturen (fig. 1A). Sporer man sig ind på de enkelte 

fund, bliver det dog hurtigt klart, at det drejer sig om en 

meget blandet kildemængde. Den klassiske materiel-

kulturelle definition af Brommekulturen er baseret på 

store skafttungespidser, skrabere på flækker/afslag 

samt mangfoldige dog minimalt standardiserede 

stikler, som samlet udgør et typologisk yderst be-

grænset redskabsrepertoire ’i storformat’. Denne 

definition er suppleret med en teknologisk dimension 

af fremstillingsproceduren, der ligeledes peger på en 

’uøkonomisk’ (Fischer 1991:116), ’ukompliceret’ 

(Madsen 1992:128) og overordnet simpel (dvs. 

generisk) tilgang til flinthugningen. Fischer (1985) 

pegede allerede for snart 30 år siden på visse ud-

fordringer ved at identificere senglaciale typer i de 

ofte blandede eller endda helt kontekstløse fund, der 

udgør størstedelen af levn fra denne tid. Kobusiewicz 

(2009) og undertegnende (Riede 2008; 2009; Riede et 

al. 2011a) har således for nyligt taget denne 

problematik op igen specifikt med hensyn til Bromme-

kulturens angiveligt diagnostiske ledetype ’Bromme-

spidsen’ (fig. 2). Jeg vil benytte lejligheden her til 

endnu en gang, og ikke blot i forhold til store 

skafttungespidser men også resten af værktøjssættet, 

at opsummere disse problemer, og hvordan de har 

 
 

Figur 1 A og B. (A) Antallet af pt. registrerede senglaciale fundlokaliteter i Fund & Fortidsminder databasen, fordelt blandt 

de fire kulturgrupper. (B) Det anslaget antal af senglaciale lokaliteter efter en estimeret korrektur er foretaget. Den 

alternative ikke-typologiske database lateglacial.org ville kunne hjælpe ved en detailleret gennemgang af alle lokaliteter. 
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Figur 2. Eksempel af en ’Lyngbyspids’ alias ’Brommespids’ 

alias store skafttungespids. Medmindre konteksten er kendt, 

kan man ikke endegyldig afgøre, om sådan en projektil-

spids tilhører Federmessergruppen eller Brommekulturen, 

eller endda grubekeramisk kultur. Anbefalingen er således 

at undgå kulturtaksonomisk belastede betegnelser såsom 

Lyngby- eller Brommespids og ikke at bruge disse fund 

alene som sikre ledetyper ved registrering af enkeltfund 

eller bopladsmateriale. Tegning: L. Hilmar (Moesgård). 

skævvredet vores billede af, hvor mange fund fra 

Brommekulturen der pt. er, og dermed også hvordan 

de er fordelt rumligt. 

 

1. Opsamlingsbias 

Store skafttungespidser er som bekendt store og i alt 

fald meget større end projektilerne fra de andre sen-

glaciale kulturgrupper. Størrelsesforskellen skyldes  

højest sandsynligt funktionelle forskelle, dvs. at store 

skafttungespidser blev brugt som kastespydspidser, 

mens Hamburg-, Federmesser- og Ahrensburgspidser 

var pilespidser (Friis-Hansen 1999; Riede 2009; 2010; 

2012; Riede et al. 2011b). Uanset spidsernes op-

rindelige funktion så fører størrelsesforskellen dog til 

en overrepræsentation af ’Brommespidser’ i vores 

samlede fundbillede – større spidser er simpelthen 

nemmere at se på marken, og danske arkæologi-

interesserede har ledt efter dem i meget længer tid, 

end de har ledt efter de andre senpalæolitiske 

kulturers levn. 

 

2. Erkendelsesbias 

Men er disse ’Brommespidser’ overhovedet diagnostiske 

for Brommekulturen? Svaret er nej og atter nej. Det 

første nej henviser til, at store skaftungespidser også 

findes i den mellemneolitiske grubekeramiske kultur 

(f.eks. Iversen 2010). Selvom disse spidser samlet set 

kan adskilles fra deres senglaciale pendanter ved bl.a. 

deres meget symmetriske udformning (Dev & Riede 

2012), så hjælper denne statistiske forskel ikke til sikkert 

at identificere enkeltfund. Endnu mere signifikant er 

dog, at store skafttungespidser ligeledes er en lille, 

men alligevel vedvarende, del af Federmesser-

gruppens (FMG) redskabsinventar. Disse spidser er 

kendt i Frankrig som ’Tejyatspidser’, og findes allerede 

på de tidligste Federmesser-fundpladser langt sydpå 

samt på en lang række nordlige lokaliteter fra England 

i vest til Litauen i øst, altså i FMGs samlede ud-

bredelsesområde (se Kobusiewicz 2009). Denne 

parallelle forekomst afspejler givetvis, at datidens 

jægere benyttede sig af (mindst) to forskellige jagt-

våben, buen og kastespyddet. 

 

3. Misidentifikation af Brommeteknologien 

Udover enkeltfund af store skafttungespidser findes 

der i funddatabasen en del pladser, der ikke inde-

holder egentlige diagnostiske redskaber, men hvor 

lokaliteten er blevet tolket som tilhørende Bromme-

kulturen på basis af teknologiske overvejelser. Men 

også her er der to aspekter, der vanskeliggør en sikker 

identifikation. For det første var den huslige 

flinthugning – altså produktionen af dagligdags-

redskaberne – i neolitikum og i den tidlige bronzealder 

ligeledes grov og storforbrugende af flintemner i over-

vejende god kvalitet (f.eks. Eriksen 2010). For det 

andet og endnu mere signifikant er dog den 

potentielle forveksling af Bromme- og FMG-inventarer.  
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 Effekt på antallet af pladser fra 

Korrekturfaktorer FMG Bromme 

General opsamlingsbias +  

Forveksling af senglaciale store skafttungespidser med 

grubekeramiske spidser   - 

Misklassifikation af FMGs store skafttungespidser som 

Brommespidser + - 

Misidentifikation af senneolitisk/bronzealderens flinthugningsaffald 

som Bromme  - 

Misidentifikation af FMG flinthugningsaffald som Bromme + - 

 

Tabel 1. Kildekritiske korrekturfaktorer og deres indflydelse på de talmæssige forhold mellem hhv. Brommekulturen og 

Federmessergruppen (FMG). 

Der er nogle, der hævder, at man i Brommekulturen 

benyttede sig af en speciel tilhugningsteknik for at 

fremstille naturligt konvergente flækker (Sørensen 

2010). Hertil kan det bemærkes, at den fortrukne 

koniske form på Brommekulturens blokke pga. helt 

geometriske årsager frembringer spidsendede flækker. 

Desuden er det materiale, som blev brugt til at 

definere netop denne angiveligt karakteristiske chaîne 

opèratoire (Migal 2006), fra en polsk boplads, der med 

sine rygretoucherede Federmesser og meget korte 

skrabere på ingen måde kan henføres til Bromme-

kulturen men til FMG (Bagniewski 1999)! Så hvis 

overhovedet noget, så peger denne hugningsmetode 

altså på ligheder snarere end forskelle mellem 

Federmesser- og Brommekulturen, en iagttagelse der 

slet ikke er ny (Eriksen 2000). Ligesom i Bromme-

kulturen, så er FMGs flinthugning enkel og meget 

præget af beskaffenheden af lokale råmaterialer (De 

Bie & Vermeersch 1998): Når råemnerne er små, så er 

alt hugningsaffaldet samt de endelige produkter små 

(f.eks. Loew 2005). Når råemnerne er store, så vokser 

affaldet og produkterne ligeså (Fischer 1988) – dog med 

den helt afgørende forskel, at de rygretoucherede 

Federmesser, som ligger under for bueteknologiens 

strenge ballistiske begrænsninger, aldrig bliver bredere 

end omkring 12 mm (Caspar & De Bie 1996). 

Tilgængeligheden af store råemner er således en logisk 

forudsætning for flintaffald i storformat, men ikke for 

at droppe slanke projektilspidser fra inventaret (contra 

Sørensen 2010). Problemet er – i Danmark – således, 

at pladser med senglacial-lignende teknologiske træk 

næsten altid bliver henført til Brommekulturen og ikke 

til FMG. 

 

Kildekritikkens implikationer 

Opsummerende må man konstatere, at en række kilde-

kritiske faktorer (tabel 1) gør, at vi a) har overestimeret 

omfanget og spredningen af Brommekulturen, og b) 

har underestimeret antallet af Federmesserpladser i 

Danmark (fig. 1B). FMG er i Danmark, ligesom andre 

steder i Nordeuropa, repræsenteret af adskillige 

pladser med rygretoucherede spidser, store skafttunge-

spidser samt korte skrabere og skrabere med skaft-

tunge. Udenfor Danmark vil man måske navngive den 

type lokalitet som en Federmesserplads med store 

skafttungespidser (f.eks. Paddayya 1973), mens man i 

Danmark snarere vil argumentere – og i min mening 

noget kunstigt – for en adskillelse af disse elementer 

(f.eks. Johansson 2003; Petersen 2006). Schwabedissen 

(1954) sammenfattede disse pladser med både ryg-

retoucherede spidser og store skafttungespidser i sin 

’Rissener Gruppe’ af FMG, mens Taute (1968) 

placerede de samme pladser i ’Tolk-Sprenge-Gruppen’ 

i sit overordnede skafttungekompleks. Da de store 

skafttungespidser forekommer allerede i FMG, længe 

inden Brommekulturen opstår i den seneste del af 

Allerødtiden (Fischer et al. 2013; Riede & Edinborough 

2012), er de et oprindeligt fællestræk og kan således, 

igen rent logisk, ikke bruges som en definerende del af 

Brommekulturen. Det ville ellers svare til at bruge 

f.eks. ’keramik’ som et definerende attribut for at 

adskille Tragtbægerkulturen fra Enkeltgravskultur. 

Brommekulturens redskabsinventar og teknologi frem-

står som en mindre mangfoldig brøkdel af Federmesser-

gruppens. I sin enkelthed fremstår Brommekulturen 

således som et kulturhistorisk fænomen, der faktisk er 

ganske svær at definere ved andet end fravær af 

specifikke typer eller teknologiske elementer. 
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Sådan en ændret forståelse af Brommekulturen vil 

have en vifte af implikationer. For det første bør vi 

være meget mere forsigtigt i vores registreringspraksis 

af senglaciale lokaliteter for fremover at undgå en 

yderligere skævvridning af det palæolitiske fund-

billede. For det andet bør man underkaste alt 

registreret Brommemateriale en grundig gennemgang 

og evt. omregistrere nogle lokaliteter til enten FMG 

eller til den mere generelle kategori ’Ældste 

Stenalder’. For det tredje bør vi være helt klar over, at 

selvom den her fremlagte kildekritiske øvelse vil 

betyde en markant nedskæring i antallet af Bromme-

pladser i Danmark, så forsvinder kulturen jo ikke. 

Tværtimod kan der stadig ses en stigning i antallet af 

pladser fra Federmessergruppen til Brommekulturen. 

Og set i et internationalt perspektiv er det faktisk 

stadig sådan, at Brommekulturen er enestående som 

den første tydeligt lokalspecifikke palæolitiske kultur-

gruppe, og den eneste af sin slags i senglacialtiden, der 

ellers er præget af materiel-kulturel ensartethed;  

 

Becker (1971:135) udtrykte det sådan: ’denne kultur er 

ret anderledes og adskiller sig fra alle andre sen-

palæolitiske kulturer på en mærkelig måde’. Mens vi må 

være yderst varsomme over for kunstig regionalisering 

af Palæolitikums kulturer (Houtsma et al. 1996; Otte & 

Keeley 1990), så inviterer Brommekulturens ’mærkelige’ 

regionale særpræg til en ligeledes særlig forklaring. 

Nøglen til en bedre forståelse af Brommekulturen 

ligger i en bedre forståelse af FMG, og jeg mener, at de 

komplekse effekter af Laacher See-udbruddet omkring 

11.000 f.Kr. på jægergrupper udenfor Danmark stadig 

byder på den bedste forklaring på Brommekulturens 

oprindelse (Riede 2008). Kausaliteten i udbruddets 

effekter er indviklet – og ikke katastrofalt i den 

populære forstand – men giver samtidig en næsten 

enestående mulighed at undersøge et forhistorisk 

samfunds sårbarhed (Riede 2011; i forb.) – og sådanne 

analyser kan sagtens være relevante i diskussioner om 

social-økologisk sårbarhed over for hurtige klima- og 

miljøforandringer i nutiden og fremtiden. 
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