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Neolitisering i Sydskandinavien 
Aktuelle vinkler på en af arkæologiens evergreens  
 

 

Selvom Danmark ikke længere er et landbrugsland, er landbruget et meget synligt erhverv, når man bevæger sig 

rundt i landet, og landbruget spiller en afgørende rolle i vores historiske identitet. Måske er det netop derfor, at 

overgangen fra jæger-samler til agerbruger – fra det ukendte til det velkendte – bliver ved med at være både 

interessant og relevant for den bredere befolkning. For eksempel optræder emnet Ertebøllekultur, omtalt som ”et 

brud frem mod bondesamfundet”, på grundskolens kulturkanon og er således en obligatorisk del af undervisningen. 

 

Også indenfor arkæologien er denne overgang et emne som får renæssance gang på gang. Neolitiseringen er 

nærmest at betragte som et cyklisk fænomen, hvor enhver ny generation af arkæologer/forskere vender tilbage til 

emnet med nye vinkler og tilgange til materialet, teoretiske såvel som metodiske. Dette skal på ingen måde opfattes 

negativt, men blot som et udtryk for, at periodens kompleksitet stadig rummer uafklarede aspekter og nuancer.   

 

Derfor har vi i dette nummer af Arkæologisk Forum valgt at stille skarpt på neolitiseringen i Sydskandinavien anno 

2015 belyst både gennem forskning og aktuelle udgravninger. For det store spørgsmål er jo stadig: Hvordan blev 

agerbruget introduceret i Sydskandinavien? Som diffusion, som migration eller som en kombination af de to? 
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Neolitiseringen set fra et Femern-perspektiv 
– kontinuitet i rituelle deponeringer fra mesolitikum til neolitikum  
 

 

Med udgangspunkt i udgravningen af lokaliteten Syltholm, øst for Rødbyhavn, hvor der kunne påvises en rituel 

kontinuitet fra mesolitikum til neolitikum, behandles spørgsmålet om hvorvidt neolitiseringen skyldes adoption eller 

migration. Dette spørgsmål har været et af de centrale emner i neolitiseringsdebatten i mange år, og har tidligere 

været belyst ud fra flere forskellige synsvinkler, men ikke tidligere på baggrund af de rituelle aktiviteter. 

 

 

 

Nærværende artikel skal ses som en kommentar til de 

arbejder, der i de seneste år har reintroduceret 

indvandringsteorierne i forbindelse med indførelsen af 

de neolitiske erhverv, senest Lasse Sørensen 2014. 

Med udgangspunkt i de igangværende udgravninger, 

der foretages forud for etableringen af Femern-

forbindelsen, vil jeg komme med et bidrag til belysning 

af neolitiseringsprocessen på baggrund af en analyse 

af de rituelle deponeringer, der er fremkommet ved 

Rødbyhavn. 

 

Siden Childe i 1925 udgav sit berømte værk “The Dawn 

of European Civilisation”, hvor han beskrev, hvorledes 

neolitiske indvandrere fra Mellemøsten havde ført det 

nye erhverv til Europa, har der været en ubrudt debat 

omkring dette emne. Debatten har dog skiftet karakter 

og fokus i takt med de paradigmeskift, der har været i 

arkæologien siden 1920-erne, men de centrale 

spørgsmål er og bliver de samme. Hvordan spredtes 

agerbruget ud over Europa? Hvornår skete skiftet fra 

et jægersamlersamfund til et agerbrugssamfund? Og 

hvem stod for det tidligste agerbrug, indvandrere 

(diffusion) eller lokale jægere (adoption)? For en mere 

fyldestgørende gennemgang af de forskellige teorier 

henvises til Zvelebil (2000) og Richards (2003). 

 

Nye naturvidenskabelige metoder har været med til at 

sætte sine afgørende aftryk på debatten, først med 

fremkomsten af 14C-dateringer, hvormed det blev 

muligt at påvise den geografiske spredning af de 

neolitiske erhverv over tid. Siden har DNA-analyser 

fået afgørende betydning, men manglen på egnet 

knoglemateriale til analyserne har betydet, at DNA 

endnu ikke har fået helt den betydning, man kunne 

have håbet på. 

 

Som nævnt har indvandringsteorien (migration) 

gennem tiden været fremherskende, dog blev den helt 

fortrængt i 1970-erne, men nu er den atter på vej 

tilbage, omend i nye forklædninger. 

 

Det er denne del af neolitiseringsdebatten som jeg vil 

forsøge at give et bud på med udgangspunkt i Femern-

udgravningerne. 

 

Femern-udgravningerne 
En kort præsentation af udgravningerne, der foretages 

forud for etableringen af den faste forbindelse mellem 

Rødbyhavn og Puttgarden på Femern, må være på sin 

plads. Udgravningerne påbegyndtes i sensommeren 

2013 og pågår stadig i skrivende stund. En væsentlig 

del af det område, hvorpå der foretages udgravninger, 

ligger på gammel, nu inddæmmet fjordbund, 187 ha i 

alt. Større arealer på det højere bagvedliggende 

område er endnu kun sporadisk undersøgt, men viser, 

i lighed med det gamle fjordområde, tegn på massive 

forekomster af forhistoriske anlæg. 

 

Størstedelen af det inddæmmede område 

transgrederedes allerede i midten af Ertebølle-

kulturen, og fremstod i den her behandlede periode 

som et lavvandet område omkranset af en tæt 

rørskovsvegetation. Der er fundet aktivitetsspor fra 

mange forskellige perioder i forbindelse med 

udgravningerne, men det ser ud til, at aktiviteterne 

kulminerede fra slutningen af Ertebøllekulturen og 

frem til slutningen af TN II. Efter dette tidsrum 

optræder en del fast-stående fiskegærder samt mindre 

rituelle deponeringer i form af henholdsvis økser og 

dolke. Væsentlige for nærværende artikel er dog kun 

fundene fra EBK og TN.  

 

 
 
 
af Søren A. Sørensen, Faglig leder Femernprojektet, Museum Lolland-Falster* 
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Fig. 1 På figuren ses de to udgravningsfelter med samtlige 

skrå og lodrette stager markeret med grå prikker, samt et af 

de to udskilte markeringshegn vist med røde prikker. 

Illustration: Simon G. Nissen, Museum Lolland-Falster. 

 

 

Flere steder langs kysten i den lavvandede fjord er der 

gjort fund, som har været deponeret på lavt vand eller 

i rørskovbæltet, men især inden for et forholdsvis 

begrænset område på ca. 60x40 m er fund-

koncentrationen meget høj. Den centrale del af dette 

område har det endnu ikke været muligt at undersøge, 

men omkring 7.000m2 er allerede udgravet. At der er 

åbnet så store felter op i et tidligere vådområde giver 

helt nye muligheder for iagttagelser. Ved en mindre 

udgravning i området ville fundkonteksten antageligt 

have været tolket som et typisk eksempel på et 

“brednært udsmidsområde” med knogler, affald, 

rester efter ødelagte fiskegærder og enkelte tabte 

eller deponerede unika fund. De store felter har 

imidlertid givet mulighed for at se nogle kontekstuelle 

sammenhænge, som ikke ville fremgå så tydeligt, hvis 

felterne havde været mindre. 

 

Langt hovedparten af fundene fra dette område 

stammer fra slutningen af Ertebøllekulturen og TN, og 
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der er kun få yngre fund fra området. I den nordvest-

lige del af det udgravede område er der afdækket en 

smal gruset stribe med fund fra Ertebøllekulturen; det 

er de eneste fund, der kan tolkes som boplads-

aflejringer i et strandbredsområde. Resten af det ud-

gravede område har allerede i Ertebøllekulturen været 

et lavvandet kystområde med tæt rørskovsvegetation. 

I TN er hele området under vand, og en bosættelse 

skal antageligt søges nogle hundrede meter længere 

mod nord. Dette betyder, at fundkonteksten for TN-

fundene ikke kan tolkes som et udsmidsområde i 

traditionel forstand. For fundene fra EBK kan det ikke 

udelukkes, at der både er tale om et udsmidsområde 

og et rituelt deponeringsområde. I TN derimod må alle 

fund være bragt hertil og tolkes bedst som rituelle 

deponeringer sammenlignelige med mosedeponeringer. 

 

En karakteristisk fundgruppe i den omtalte fund-

koncentration er pinde og stager, der er trykket skråt 

eller lodret ned i fjordbunden. Disse kan være fra 1,5 

til ca. 20 cm i diameter, men langt størstedelen ligger 

omkring 3-5 cm i diameter. En traditionel tolkning af 

sådanne stager har været, at de stammer fra ødelagte 

fiskegærder, men da der er udgravet flere mere eller 

mindre intakte fiskegærder på andre lokaliteter i nær-

heden, viser en sammenligning mellem stagerne, at 

fiskegærdernes lodrette stager har en anden karakter 

samt, at de står i lige rækker med en indbyrdes afstand 

på kun 40-50 cm. Stagerne fra deponeringsområdet 

udgør en meget heterogen gruppe, ikke alene i 

diameter men også i måden de er tilspidset på, om de  

er afbarkede eller ej, og om de viser spor efter 

svidning. Hertil kommer at der i deponeringsområdet 

også er fundet et antal regulære træredskaber blandt 

de lodrette stager. Også sådanne redskaber er 

tidligere tolket som genanvendt i fiskegærder (Troels-

Smith 1960:92, Vang Petersen 1979:72, Price 2005:84, 

Klooss 2010:163), men netop fordi der ved Femern-

udgravningerne er åbnet så store felter op i de 

tidligere vådområder, har det været muligt at påvise, 

hvorledes disse redskaber findes i afgrænsede 

områder sammen med en række andre fund. I det her 

omtalte fundområde er der således påvist syv lodrette 

økseskafter, to padleårer, en bue og 16 asketræsspyd, 

hertil kommer en række spydlignende stager og mere 

usikre skafter. De fund, som er gjort i området, og som 

i første omgang har ført til, at området er tolket som 

et rituelt deponeringsområde, er hele lerkar samt skår-

koncentrationer, der muligvis stammer fra hele, men 

nu knuste lerkar, tre hjortetaksøkser, de to med 

bevarede rester af træskaft, en sleben tyndnakket 

økse med bevaret skaft trykket ned i fjordbundet, 

således at skaftet stod lodret opad (Fig. 2), en dolk-

stav, et par ravperler, en tandperle, et dekoreret 

træstykke m.m. Dyreknogler og gevir er deponeret i 

sorterede grupper og udviser ikke en tilfældig 

spredning ud over området.  

 

Det der i denne sammenhæng er interessant, er den 

tidsmæssige spændvidde i de rituelle deponeringer. 

De starter nemlig i Ertebøllekulturen omkring 4.500 

f.Kr., og fortsætter op gennem TN til overgangen TN II/ 

MN (ca. 3.300 f.Kr.). Deponeringerne og aktiviteterne i 

området synes at kulminere i begyndelsen af TN I (ca. 

3.900-3.800 f.Kr.), og i denne periode ser det ud til, at 

hele den centrale del af deponeringsområdet har 

været markeret af et hegn bestående af lodretstående 

stager med nogle meters indbyrdes afstand. 

 

Det ca. 60x40 m store rituelle deponeringsområde, der 

omkring 3.900-3.800 f.Kr. indhegnes, har på dette 

tidspunkt allerede fungeret som rituelt deponerings-

område i 4-500 år, hvilket spidsbundede ertebøllekar, 

en skæftet T-formet hjortetaksøkse, et stykke 

dekoreret træ samt sikkert en hel del af de endnu ikke 

daterede genstande fra området, vidner om. De oven-

nævnte genstande, der er 14C-dateret til EBK, er alle 

fundet inden for et kun ca. 6x4 m stort område, som 

under udgravningen blev kaldt “kæbefeltet”, fordi der 

i dette område bl.a. blev fundet ca. 50 underkæber fra 

forskellige dyrearter. Kæberne giver et meget godt Det 

ca. 60x40 m store rituelle deponeringsområde, der 

omkring 3.900-3.800 f.Kr. indhegnes, har på dette 

tidspunkt allerede fungeret som rituelt deponerings-

område i 4-500 år, hvilket spidsbundede ertebøllekar, 

en skæftet T-formet hjortetaksøkse, et stykke 

dekoreret træ samt sikkert en hel del af de endnu ikke 

daterede genstande fra området, vidner om. De oven-

nævnte genstande, der er 14C-dateret til EBK, er alle 

fundet inden for et kun ca. 6x4 m stort område, som 

under udgravningen blev kaldt “kæbefeltet”, fordi der 

i dette område bl.a. blev fundet ca. 50 underkæber fra 

forskellige dyrearter. Kæberne giver et meget godt  

billede af, hvordan der er foretaget en bevidst 

udvælgelse af knogleelementer i deponeringerne. 

Også artsmæssigt adskiller fundet sig fra almindeligt 

boplads-/slagteaffald, således er hunden den absolut 

dominerende art i knoglematerialet, efterfulgt af 

kronhjort, vildkat og svin. Knoglerne er endnu ikke  

daterede og kan således stamme fra både EBK samt 
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Fig. 2 Tyndnakket skæftet økse trykket lodret ned i havbunden. Økseskaftet er 
14

C-dateret til 3518-3368 f.Kr. cal.  

Fotograf: Marc Hauge, Museum Lolland-Falster. 

TN. “Kæbefeltet” rummede også en række genstande, 

som er direkte dateret til TN I, f.eks. flere økseskafter 

med knopformet basis, en hjortetaksøkse med en 

skaftrest bevaret i skafthullet m.m. Omkring 

“kæbefeltet” er der talrige lodrette og skrå stager og 

pinde, der markerer en noget uregelmæssig D-formet 

konstruktion. Dateringer foretaget på enkelte af disse 

stager viser, at også disse spænder over flere hundrede 

år, fra EBK til TN I, hvilket muligvis skal tolkes som 

resultatet af flere genopbygninger af konstruktionen. 

 

Spørgsmålene er mange, og det er endnu for tidligt at 

komme med endelige tolkninger af dette enestående 

deponeringsområde, som her kun er kursorisk 

gennemgået. Ét står dog fast, nemlig at det rituelle 

udtryk på denne plads skinner så kraftigt igennem, at 

området bedst lader sig sammenligne med de langt 

bedre kendte mosedeponeringer. Her er vi fremme 

ved artiklens egentlige mål; at påvise eller i det 

mindste sandsynliggøre, at der har været en jævn 

kontinuerlig udvikling i den rituelle deponeringsskik, i 

hvert fald fra den sene Ertebøllekultur og et godt 

stykke ind i Neolitikum. 

 

Femern-fundene og neolitiseringen 
Den bratte overgang fra Ertebøllekulturens jæger/samler-

samfund til Tragtbægerkulturens agerbrugssamfund, 

som på visse tidspunkter har været fremhævet i 

neolitiseringsdebatten, har efterhånden måttet 

revideres så opfattelsen i dag mere er af en jævn og 

glidende udvikling både på den teknologiske, 

materielle og økonomiske side. Nu kan man med stor 

sandsynlighed også påvise en jævn og glidende 

udvikling i den rituelle deponeringsskik, og dermed 

sandsynligvis også i kosmologi og tro. Alt dette 

tilsammen taler direkte imod, at neolitiseringen er sket 

gennem en massiv indvandring af “fremmede 

neolitiske stammer”. Skulle neolitiseringen alene 

bedømmes ud fra fundene fra Femern-udgravningerne 

ville en “adoptionsmodel” klart være den mest sand-

synlige. Nu bør man imidlertid ikke gentage fortidens  
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synder og deducere generelle tolkninger ud fra enkelte 

eller få undersøgelser, og billedet kan sagtens være 

langt mere komplekst, hvis der sideløbende med en 

adoption af neolitiske impulser, er sket en begrænset 

indvandring, som foreslået fra flere sider, senest af 

Lasse Sørensen (Larsson 1987, Sørensen 2014).  

 

En af måderne til at påvise en eventuel indvandring 

ville være at få kortlagt DNA-materialet fra de kritiske 

århundreder på begge sider af agerbrugets indførsel, 

som det for eksempel er forsøgt i Centraleuropa 

(Bollingino et. al. 2013).  Men i Danmark svigter kilde-

materialet, i form af grave og menneskeknogler, 

paradokssalt nok netop i denne periode. De få data, 

der trods alt foreligger, er for sene til, at de kan belyse 

de kritiske århundreder omkring overgangen og er der-

med farlige at drage vidtgående konklusioner ud fra. 

 

Den jævne udvikling som Femern-undersøgelserne 

antyder indenfor de rituelle deponeringer, genfinder vi 

i forhold til økonomi, teknologi og materielkultur over 

det meste af landet samt i Skåne og Nordtyskland. Har 

der derfor været en beskeden indvandring skal den 

sandsynligvis søges på pladser som Sigersted (Nielsen  

1990), St. Valby (Becker 1955) og Oxie (Larsson 1984), 

 

der alle er typiske indlandsbopladser med et vel-

etableret agerbrug allerede tidligt i TN I. Pladser af 

denne type, gerne med bevarede menneskeknogler, 

kan muligvis give det endelige svar på, om der er 

foregået en vis indvandring på dette tidspunkt eller ej.  

 

Historisk set har man ofte forsøgt at forklare 

neolitiseringen rundt om i Europa ud fra forskellige 

monokausale forklaringsmodeller, men virkeligheden 

er antageligt langt mere kompleks. Et forhold er dog 

vigtigt at holde sig for øje, når man taler neolitisering i 

Danmark, nemlig at neolitiseringen sker på omtrent 

samme tidspunkt langs hele den nordlige atlanterhavs-

kyst, i England og i det sydlige Baltikum (Danmark, 

Nordtyskland og Skåne). Et sådant tidsmæssigt sammen-

fald tyder på, at en væsentlig del af forklaringen skal 

søges inden for den/de veletablerede nord-

europæiske neolitiske kulturer, i form af en “push 

effekt”. Tragtbægerkulturens keramik er ofte set som 

et resultat af kraftige påvirkninger fra Michelsberg-

keramik fra vest og Baalberge-keramik fra øst (Becker 

1948, Nielsen 1985), så vigtige oplysninger om bag-

grunden for neolitiseringen i Danmark kunne ligge i 

grundige studier af disse kulturer. 
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Vandskræk! 
Danmark. Dette ørige med sine uendelige kyster, et landskab, hvor 

meget er vand. Vandet giver på den ene side særlige præmisser for 

færdsel og samfund – alt det maritime – og på den anden side unikke 

bevaringsforhold for organiske materiale og fossile landskaber – alt 

det marine. 

 

Derfor er det helt naturligt, at dansk arkæologi har udviklet stærke 

traditioner indenfor den maritime arkæologi og den marinarkæologiske 

metode. Fundet af Skuldelevskibene i 1962 var et vendepunkt, ikke 

alene fordi fundet gav et unikt indblik i senvikingetidens samfund, 

men også fordi selve udgravningen, dokumentationen og den efter-

følgende eksperimentelarkæologiske proces satte nye standarder, 

som vækkede international bevågenhed – og stadig gør det. 

 

Undersøgelserne ved Skuldelev resulterede i at Nationalmuseet 

oprettede Skibshistorisk Laboratorium. Dette var igen grundlaget for, 

at Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter kunne 

grundlægges i 1993 på en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond. 

Imidlertid løb pengene ud ti år senere, og da Nationalmuseet ikke 

ønskede at videreføre det marinarkæologiske engagement, overlod 

man opgaven til Vikingeskibsmuseet. Hertil virksomhedsoverførtes 

en håndfuld af centrets personale, men det var langtfra alle centrets 

aktiviteter og tiltag, der kunne videreføres. Ikke mindst uddannelsen 

af nye marinarkæologer blev en vanskelig opgave at løfte.  

 

I 2003 så det nu sort ud efter 40 års medvind. Landets centrale 

museum ville ikke have våde fingre, og på Københavns Universitet 

havde man kort før opgivet Danmarks eneste lektorat i maritim 

arkæologi, som i øvrigt var uden den praktiske, marinarkæologiske 

dimension. Derfor blev det hilst velkomment herhjemme såvel som i 

udlandet, da Syddansk Universitet i 2006 slog dørene op for en 

international marinarkæologisk kandidatuddannelse. I dag, små ti år 

senere, har denne uddannelse desværre kun en stakket frist. I 2020 er den 

varslet lukket, som en del af den ministerielt pålagte "dimensionering" af 

det humanistiske område. Det er påfaldende, at dimensioneringen 

hermed rammer et fag, som kun udbydes ét sted i Danmark. 

 

Den manglende vilje til at skabe frugtbare og blivende forsknings- og 

uddannelsesmæssige rammer for dette væsentlige arkæologiske felt 

er slående. Det er ikke desto mindre afgørende, at vi her i landet kan 

uddanne arkæologer med marine kompetencer, der kan tage hånd 

om de kulturhistoriske interesser, som befinder under vandets over-

flade. Det er ikke sikkert, at denne uddannelsesopgave varetages 

bedst på Syddansk Universitet, som i dag. Bedre var det nok, at den i 

højere grad blev varetaget i et tættere samarbejde med de 

eksisterende arkæologiske uddannelser i Aarhus og København, 

hvorved den marinarkæologiske metode kunne forankres solidt i en 

bredere arkæologisk forståelse. 

 

Men dette er indtil videre ønsketænkning. For nuværende – hvor 

faktum er truslen om lukning af vores eneste marinarkæologiske 

uddannelse – må følgende slås fast: Når vi i Danmark skaber så 

dårlige rammer for varetagelsen af den marine kulturarv, så opfører 

vi os som en fisk med vandskræk. 
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