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Kære læser …… 
 

Der skrives meget godt om arkæologi. Der skrives 

meget godt om arkæologi på Københavns 

Universitet. Og det er godt for arkæologien, at vi 

skriver. Studerende og undervisere. Bachelor-

studerende, kandidatstuderende og alle de færdig-

uddannede, der sidder rundt om på museer og 

kulturinstitutioner. Vi skriver, fordi vi er nysgerrige 

og vil vide mere om fortiden og helst en anden slags 

viden, end den vi allerede har. En af de måder vi kan 

få mere at vide på, er at skrive os ind på 

problemstillingerne. Det giver arkæologien værdi. En 

værdi, der tit tilføjer faget noget nyt og helt uventet, 

som også får en værdi uden for det akademiske 

ekkorum. 

 

Dette er den femte samling arkæologiske essays fra 

Københavns Universitet. Forordet er skrevet af 

overinspektør ved Roskilde Museum Ole Thirup 

Kastholm. Han er uddannet arkæolog fra 

Københavns Universitet, medlem af fagets 

censorkorps og en drivkraft bag flere af de forrige 

essaypublikationer. 

Tak til ham og tak til alle fagfællebedømmerne – 

men først og fremmest tak til alle jer, der deler jeres 

essays, der giver arkæologien værdi. 
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En øjenvidneberetning fra 

”kulturkrigens” rasen 
 

Rune Iversen 
 

 

 

Ak, den evigt tilbagevendende diskussion om 

kulturbegrebet martrer med fornyet styrke 

arkæologien som et spøgelse fra fortiden, 

bogstaveligt talt. Efter at have indtaget en central 

rolle i arkæologiens tankegods fra disciplinens 

fødsel, blev kulturbegrebet næsten manet i graven 

inden for den angelsaksiske forskningstradition fra 

1960’erne og fremefter. Med nye teoretiske tilgange 

forklaredes ændringer og forskelle i den materielle 

kultur nu ved udefrakommende miljøbestemte 

faktorer og økonomiske rationaler med afsæt i 

socialantropologiske modeller. 

Men i løbet af det seneste årti er spøgelset fremmanet 

ved hjælp af ren naturvidenskabelig ”magi”, stykket 

sammen af ældgamle molekyler underkastet de 

dygtigste DNA-troldmænds avancerede analyser. 

Som en henslumrende farao er kulturbegrebet vækket 

til live og rejser sig fra sin sarkofag i takt med at 

avancerede sekventeringsmaskiner i alverdens 

laboratorier kortlægger DNA’et fra længst afdøde 
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forhistoriske mennesker. Det er fagre nye verden, en 

verden af uanede muligheder og en verden, der har 

åbnet for nye fortolkninger og støvet gamle 

forklaringsmodeller af. Men det er også en verden 

befolket af spøgelser fra den arkæologiske 

forskningshistorie, som nu igen ser dagens lys. 

Men hvorfor er kulturbegrebet så kontroversielt? Vi 

skal et smut tilbage til arkæologiens barndom for at 

finde svar. I starten var en basal ordning af de mange 

arkæologiske fund en naturlig prioritet og de 

arkæologiske genstande blev inddelt i typer og 

beskrevet over tid i kronologiske udviklingsrækker 

efter naturvidenskabeligt forbillede baseret på 

Charles Darwins udviklingslære. Den danske 

oldtidsforsker Christian Jürgensen Thomsens 

inddeling af oldtiden i sten-, bronze- og jernalder fra 

1836 fungerede som overordnet ramme for en videre 

underinddeling af perioderne og for udskillelsen af 

forskellige fundkomplekser – det der med afsæt i 

etnografien blev benævnt kulturer. 

I dag anvendes den arkæologiske kultur mest som et 

klassifikationsredskab til at beskrive ensartethed i 

den materielle kultur, oprindeligt typisk udskilt på 

baggrund af karakteristiske genstandsformer, som 

kom til at navngive kulturen. Et godt eksempel er 

den neolitiske tragtbægerkultur, som blev defineret 

ud fra forekomsten og udbredelsen af få 

karakteristiske lerkarformer heriblandt rundbuede 

bægre med tragtformet hals. Denne brug af 

kulturbegrebet er forholdsvis deskriptiv og burde 

som sådan ikke afføde de store kontroverser. 
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Problemet er, at den arkæologiske kultur fra 

slutningen af 1800-tallet blev direkte sidestillet med 

begrebet ”folk” (folkeslag). Denne tilgang til 

forståelsen af fortiden refereres gerne til som 

kulturkredslæren eller den kulturhistoriske 

arkæologi, hvis mest prominente repræsentant var 

den tyske arkæolog og lingvist Gustaf Kossinna 

(1858-1931). 

Men det var ikke kun Kossinna, der så en direkte 

sammenhæng mellem udbredelsen af forskellige 

genstande, bosættelsesformer, gravskikke etc. og 

udbredelsen af bestemte folk. I slutningen 1920’erne 

definerede den australsk fødte arkæolog Vera 

Gordon Childe kulturbegrebet på lignende måde. I 

det hele taget ligger samme opfattelse bag mange af 

samtidens og eftertidens beskrivelser af forhistorien. 

Blandt andet omtaler en af dansk arkæologis store 

koryfæer, Sophus Müller, i 1898 i Aarbøger for 

nordisk Oldkyndighed og Historie en ”sydfra 

kommende Stamme, Enkeltgravenes Folk” 

(enkeltgravskulturen). Sammenlignet med megalit-

kulturen (tragtbægerkulturen) konkluderede han 

ligeledes at “Det kan da ikke være andet end, at de to 

Grupper hidrøre fra forskjellige Folkeelementer”. 

Tilsvarende lighedstegn mellem en arkæologisk 

defineret kultur og et folk eller folkestamme 

genfindes i Peter Vilhelm Globs Studier over den 

jyske enkeltgravskultur fra 1945. 

En relevant og berettiget kritik af den 

kulturhistoriske arkæologi går naturligvis på den 
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meget forsimplede fortolkningsmodel, hvor der 

sættes lighedstegn mellem materiel kultur og 

bestemte befolkningsgrupper samt dens åbenbare 

analogi til den moderne nationalstat. I den 

kulturhistoriske arkæologis forklaringsmodel er 

samfundene konservative og forandringer forklaredes 

primært med migrationer fra et område til et andet, 

hvorved en kulturgruppe afløste en eksisterende og 

introducerede nye økseformer, lerkarformer og 

gravskikke. Det, der dog især gør Kossinnas arbejder 

kontroversielle, er deres fokus på germanernes 

oprindelse, et fokus, der kom til at indgå i det 

nazistiske regimes ideologi i 1930’erne og 40’ernes 

Tyskland. En del af den nazistiske ideologi 

omfattede tanker om det tyske folks krav på bestemte 

landområder, det, der sammenfattes i det 

nationalsocialistiske slagord om Blut und Boden. 

 

Hvad har alt dette så at gøre med moderne 

arkæologi? Med genetikkens entré i studiet af 

fortiden, det vi omtaler som ancient DNA eller blot 

aDNA, har gamle forklaringsmodeller vundet indpas. 

Migration som årsag til forandringer i den materielle 

kultur er kommet tilbage som en seriøs forklarings-

model efter at være dømt ude i opgøret med 

kulturarkæologien fra 1960’erne og frem. Blandt de 

nye landvindinger bibragt af de seneste års aDNA-

studier er, at introduktionen af agerbruget i store dele 

af Europa ser ud til at være sket som følge af 

migration fra Anatolien og Mellemøsten, hvor 
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agerbruget opstod ca. 9.600 f.Kr.. Dette ses i 

introduktionen af nye og anderledes DNA-profiler 

sammenlignet med dem, der kendes fra jæger-

samlerne. 

Et lignende migrationsscenarie ser ud til at kunne 

forklare de markante ændringer, vi ser i starten af det 

tredje årtusinde f.Kr., hvor nye gravformer, 

øksetyper og lerkar afløste de eksisterende over store 

dele af Europa. I arkæologisk forstand taler vi om de 

snorekeramiske kulturer, som den jyske 

enkeltgravskultur hører ind under. Genetiske 

undersøgelser har påvist introduktionen af en ny 

DNA-profil hos individer gravlagt i snorekeramiske 

grave. Denne DNA-profil har ligheder i de eurasiske 

steppeområder og tilskrives spredningen af en 

hyrdebaseret steppekultur kaldet yamnaya, som ser 

ud til at have bredt sig ind i Europa. Vi er nu praktisk 

talt tilbage til de scenarier for enkeltgravskulturens 

introduktion som allerede blev opstillet af Müller i 

slutningen af 1800-tallet og videreført af Glob for 75 

år siden.   

Genintroduktionen af migration som forklaring på 

ændringer i den materielle kultur bringer naturligvis 

kulturbegrebet frem som et central begreb vi, som 

arkæologer, igen må forholde os til – og det vækker 

stærke følelser. 

 

I starten af 2019 var jeg inviteret til at deltage i en 

todages workshop med en lille gruppe internationale 

forskere på universitet i Kiel. Temaet var 
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tragtbægerkulturens sidste fase dateret til starten af 

det tredje årtusinde f.Kr.. For de fleste et yderst 

specialiseret emne og en mikroskopisk niche af 

forskningsverdenen, men for dem, der beskæftiger 

sig med perioden, er den selvfølgelig et 

uudtømmeligt emne med uanede perspektiver og 

tilsvarende mængde uopklarede forsknings-

spørgsmål. Grunden til at denne fase er så 

spændende, at man behøver at afholde en 

international workshop om den, er blandt andet at 

den rummer mange forskellige kulturpåvirkninger, 

hvorfor det kan diskuteres, om fasen overhovedet 

hører til tragtbægerkulturen. Dermed bliver 

kulturbegrebet og dets betydning særdeles aktuelt, 

for er de traditionelle kulturgrupper vi normalt 

refererer til overhovedet anvendelige, når vi skal 

beskrive den forhistoriske virkelighed? 

Når det gælder kulturbegrebet er netop det tredje 

årtusinde f.Kr. en af de mest delikate perioder, man 

kan beskæftige sig med. Alene inden for årtusindets 

første tre århundreder har vi ikke mindre end fire 

arkæologisk definerede kulturer i Sydskandinavien: 

tragtbægerkultur, grubekeramisk kultur, 

enkeltgravskultur og stridsøksekultur. Alle disse og 

flere til, når vi inddrager det nordtyske område, er 

naturligvis i spil i en diskussion af 

tragtbægerkulturens afslutning. Vores workshop 

forløb godt med konstruktive diskussioner og 

efterfølgende bidrog deltagerne med en artikel 

baseret på deres respektive oplæg. Mit eget bidrag 
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adresserede blandt andet de mange forskelligartede 

påvirkninger og inkluderende – uden videre 

diskussion – referencer til de arkæologisk definerede 

kulturgrupper som de ovennævnte. Det skete i den 

tro, at læseren opfattede disse som arkæologisk 

definerede enheder med de forbehold man nu skal 

tage disse med.  

Dette var imidlertid ikke tilfældet, måtte jeg erfare 

efter af have modtaget de anonyme 

fagfællebedømmelser af mit bidrag. Foruden positive 

tilbagemeldinger var en af fagfællebedømmerne 

tydeligvis stødt over brugen af kulturbegrebet, som i 

vedkommendes øjne byggede på en implicit 

antagelse af, at arkæologiske kulturer er virkelige 

forhistoriske fænomener, der afspejler bestemte 

grupper af mennesker og kulturelle identiteter, 

hvilket de ifølge bedømmeren bestemt ikke gør. 

Tilgangen var forældet og i det hele taget forkert! 

I kølvandet på det stadig stigende antal aDNA-

studier, som ser ud til at bekræfte forhistorisk 

migration som en realitet, har der blandt saglig og 

velbegrundet kritik også været mere eller mindre 

fordømmende og følelsesladede indlæg i debatten om 

tolkningen af de nye data. Den gennemgående kritik 

går på, at de publicerede aDNA-studier tegner et 

forsimplet billede af den forhistoriske virkelighed, 

hvilket i flere tilfælde må siges at være korrekt. Et 

andet tema i debatten er, at koblingen mellem 

arkæologisk definerede kulturer og en særlig 

genetisk profil kan misbruges politisk til fremme af 
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specifikke, ofte nationalistiske og fremmedfjendske, 

agendaer. Med baggrund i mit eget eksempel 

refereret ovenfor er det gået op for mig, hvor 

polariseret debatten om kulturbegrebet er blevet for 

nogle forskere. I mit eget tilfælde byggede jeg ikke 

min analyse på aDNA-studier endsige relaterede 

nogle af de arkæologisk definerede kulturer til folk. 

Men kritikken viste, at kulturbegrebet er kommet helt 

frem i den videnskabelige frontlinje. 

Hvordan skal vi da forholde os i denne konflikt? Skal 

vi finde et alternativt ord for kulturbegrebet eller 

bare helt ignorere aDNA-resultaterne med reference 

til at de beskriver genetik, og at vi som arkæologer 

ser på materielle levn? Det sidste er næppe muligt, 

endsige ønskværdigt. Et vigtigt element i den 

arkæologiske forskning er at rekonstruere og 

diskutere forandring herunder sociale processer og 

forklare, hvorfor materielle ting, subsistensøkonomi, 

gravskik etc. ændrer sig over tid, og her må vi 

erkende, at genetikken har noget at bidrage med. Dog 

vil jeg give kritikerne ret, når de går i rette med de 

simple tolkninger. Ens kultur ligger ikke i generne, 

den er noget vi lærer, ligesom sprog i øvrigt. Men i 

nogle tilfælde har genetikerne vist os, at ændringer i 

materiel kultur rent faktisk ser ud til at følges med 

ændringer i den genetiske sammensætning som i de 

refererede eksempler ovenfor. 

Mit udgangspunkt er, at vi selvfølgelig skal bruge de 

nye genetiske landvindinger og se dem som endnu en 

kilde til at forstå forhistorien på linje med alle de 
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andre naturvidenskabelige metoder, vi gør brug af. 

Når det er sagt, så kan vi naturligvis ikke a priori gå 

ud fra, at der er en relation mellem genetik og 

materiel kultur sådan som Kossinna og Childe 

gjorde. Men mennesker flytter sig i dag, de har flyttet 

sig i historisk tid og de har flyttet sig i forhistorien, 

og de har taget deres kultur med sig. Centralt i denne 

sammenhæng er betegnelsen a priori – det vil sige 

viden opnået uafhængig af erfaring. Vi kan altså ikke 

forudsætte en på forhånd givet relation mellem 

materiel kultur og en bestemt genetisk profil, folk, 

folkestamme, etnisk oprindelse eller hvad man ellers 

vil kalde det. Det betyder dog samtidig, at der i nogle 

tilfælde kan være en sammenhæng, som antydet af 

flere aDNA-studier. Når fronterne i den 

videnskabelige diskussion trækkes hårdt op glemmes 

nuancerne desværre oftest, dette er ikke mindst 

tilfældet når argumenter bliver til verbale missiler og 

hver part forskanser sig bag skarpt optrukne 

fortolkninger og argumenternes yderpositioner. 

Jeg mener, at vi må beskrive forandringer i de 

forhistoriske samfund som vi ser dem, og vi må 

fremlægge de videnskabelige beviser, som de tegner 

sig i dag, vel vidende at de måske ændrer sig i 

morgen. Vi har helt givet ikke den endegyldige 

sandhed, men vi må til enhver tid give det bedste bud 

vi har – også selvom nye analyseresultater går imod 

det vi tidligere troede eller endda genopliver gamle 

spøgelser og forklaringsmodeller. Al videnskab kan 

misbruges, fordrejes og manipuleres, men hvis vi 
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lægger vores forskningsresultater åbent frem og 

præsenterer velargumenterede tolkninger med 

inddragelse af alle relevante kilder, så kan vi bidrage 

med viden, der kan stå imod fordrejelse og 

manipulation. Hvis vi som forskere ikke selv tolker 

de resultater vi får, genetiske som arkæologiske, så 

vil andre med ringere forudsætninger eller endog ond 

vilje gøre det, og det kan vi ikke, hverken som 

arkæologer eller som samfund, være tjent med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


