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Den grubekeramiske kontakt

Rune Iversen

Abstract

In the middle Neolithic, in the transition from MN A to B, we start to see the material remains of a group of 
people, who despite the existence of a well established agrarian economy chose to base their livelihood primarily 
on hunting, fishing and gathering – the Pitted Ware people. The occurrence of the Pitted Ware Complex in south 
Scandinavia may, in my opinion, be sought in cultural contacts and the increased agrarian focus that took place 
in the Funnel Beaker society. Through exchange-networks mainly based on the distribution of flint, the north-
eastern parts of Denmark was brought in contact with  Pitted Ware people on the Scandinavian Peninsula and 
thereby gained a knowledge of another world and another lifestyle. After the ritualized and strictly controlled 
middle Funnel Beaker-period, the development went in two directions: towards an increased agrarian focus 
including emphasis on cattle husbandry, which in some parts of Jutland resulted in the appearance of Single 
Grave communities, and in the north-eastern parts of the country, the Pitted Ware way of life. The Pitted Ware 
Complex in Denmark can best be understood as a development of local Funnel Beaker-groups which in various 
degrees obtained and used new kinds of artefacts, practiced a different and old-fashioned economy and thereby 
created their own identity and their own version of the Pitted Ware World. 
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Introduktion

I yngre stenalder, omkring 1000 år efter det første 
korn blev dyrket på danske marker, blev gamle 
erhvervsformer genstand for en fornyet interesse. 
Samtidig med introduktionen af genstandstyper som 
de neolitiske skafttungepile, de topolede cylindriske 
flækkeblokke samt grubekeramikken, blussede gamle 
erhvervsstrategier op på ny. Med en økonomi der, sup-
pleret af husdyrhold, baserede sig på jagt, fiskeri og 
indsamling snarere end på agerbrug, repræsenterede 
menneskene bag denne ændrede levevis, grube-
keramikerne, en anden verden end den vi ser udtrykt 
i det samtidige tragtbægersamfund. Hvordan skal vi 
forstå denne ”jæger-samlerrenæssance” – hvordan 
skal vi forstå de grubekeramiske spor ? Hvem var 
disse mennesker, og hvorfor gik de en anden vej end 
tragtbægerfolkene ?

To forskellige verdener 

På tidspunktet for den grubekeramiske horisonts 
tilsynekomst i Danmark kender vi allerede grube-
keramikere fra det østlige Mellemsverige. Her ses 
fuldt udviklet grubekeramik så tidligt som omkring 
3700 f. Kr., repræsenteret ved Fagervik III stadiet. Et 
veletableret grubekeramisk udtryk ses endvidere på 
Gotland fra ca. 3200 f. Kr. (Edenmo m.fl. 1997: 184, 
192; Burenhult 1999: 329). De gode bevaringsfor-
hold, der findes på de gotlandske pladser, giver os 
bl.a. et godt indblik i den grubekeramiske økonomi. 
Denne var ikke som på de grubekeramiske pladser 
i Sydskandinavien, en typisk blandingsøkonomi. 
En række isotopanalyser foretaget på gravmateriale 
fra øen viser derimod, at kosten altovervejende 
baserede sig på sæl (Eriksson 2003: 30f). Netop de 
grubekeramiske grave på Gotland viser et meget 
selvstændigt udtryk i forhold til det, vi ser prakti-
seret inden for tragtbægersamfundene. Omkring 200 
gravlæggelser kendes fra en række store gravfelter 
som Västerbjers, Ire, Fridtorp, Visby og Ajvide, hvor 

palisader, platforme og dødehuskonstruktioner har 
været en del af pladsernes indretning. Selve gravene 
er fladmarksgrave nedgravede i ældre bopladslag. 
Med et udstyr af bl.a. hjørnetænder fra vildsvin, spor 
af vildsvineskind, tandperler, tænder fra sæl, hund 
og ræv samt jagtvåben som fiskekroge, harpuner og 
pilespidser har disse grave et nærmest mesolitisk præg 
(Malmer 2002: 94, 116; Burenhult 1999: 326ff).

Mens vi, i det østlige Mellemsverige og på Gotland, 
ser dette fuldt udviklede grubekeramiske formsprog 
og – livsstil, begyndte den grubekeramiske horisont i 
de nordlige og nordøstlige dele af Danmark, fra 
omkring 3000 f. Kr. (fig. 1). Den kulturelle udvik-
ling var på dette tidspunkt domineret af tragtbæger-
samfundet, som optrådte med et landsdækkende 
og homogent stilmæssigt udtryk repræsenteret ved 
Blandebjergstilen (Midgley 1992: fig. 46). Med ud-
gangen af Blande-bjergfasen, MN A II (ca. 3000 f. 
Kr.), synes der imidlertid at ske ændringer. En vis 
opsplitning af tragtbægerhorisontens stilmæssige 
enhedspræg gjorde sig gældende, og det stilistiske ud-
tryk gik i forskellige retninger. 
 
De mellemneolitiske keramikstile er tidligere blevet 
opfattet som repræsenterende kronologiske faser, men 
må siges at være tidsmæssigt overlappende. Således 
strækker C14-dateringerne af MN A V (Store Valby-
fasen) sig fra 3000 til 2800/2700 f. Kr. og er dermed 
samtidige med MN A III-IV (Hübner 2005: 668). 
Opsplitningen i forskellige keramikstile i sen MN A 
tolker M. Larsson og E. Olsson som udtryk for en 
opdeling af de sydskandinaviske tragtbægersamfund 
i lokalgrupper (Edenmo m.fl. 1997: 139). Denne op-
deling i lokalgrupper synes at være sammenfaldende 
med dels den grubekeramiske horisonts fremkomst, 
omkring 3000 f. Kr., dels med tragtbægersamfundets 
økonomiske intensiveringsfase, den sene tragtbæger-
fase, fra ca. 3200/3100 f. Kr. Der er tale om en periode, 
hvor vi ser større og mere permanente tragtbæger-
bopladser, og hvor pollendiagrammerne viser en 
intensiveret landbrugsøkonomi med etableringen af 
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permanente marker og overdrev  (Rasmussen m.fl. 
2002: 5). Den mellemste del af tragtbægerhorisonten 
(3500 til 3200/3100 f. Kr.) er derimod beskrevet som 
en landbrugsmæssig konsolideringsfase omfattet 
af stramme rituelt funderede regelsæt (Andersen 
2000:42f) Konsolideringen af landbrugssamfundet 
kom til udtryk ved opførelsen af megalitgrave, Sarup-
anlæg, kulthuse, offerpladser i vådområderne samt 
den strenge og kontrollerede brug -, ornamentering - 
og formgivning af keramikken (op. cit.). Den sociale 
kontrol synes at have været udtalt i denne periode. 
Ser vi på de muligheder, der er til rådighed for social 
styring og regulering i mindre og lavteknologiske 
samfund som det neolitiske, spiller viden en central 
rolle. Social kontrol kan opnås gennem kontrol med 
viden (Tilley 1996: 218). Denne viden er ofte centreret 

omkring den sociale gruppes velbefindende og vil 
oftest være af rituel karakter. Den er helt nødvendig 
for at opretholde gode relationer til den overnaturlige 
verden og dermed velstand for den sociale gruppe 
(Tilley 1996: 218ff). Set i dette perspektiv er hem-
meligholdelse et vigtigt element, hvis den rituelle 
viden skal kontrolleres. Viden er magt, og ved at 
begrænse denne viden kan de personer, der besidder 
den fremstå som autoriteter og opretholde en særlig 
status og magtposition inden for gruppen (op. cit.; 
Thomas 1999: 60). Det er en sådan form for magt-
relation, vi må forestille os, der ligger bag den 
mellemste tragtbægerfases stringente og ritualiserede 
formsprog. Med etableringen af nye økonomiske 
systemer og følgende forandringer af hele det sociale 
system i det sene tragtbægersamfund, ændredes det 

          A                               B                                       C                                          D
Fig. 1. Grubekeramiske skafttungepile og topolet cylindrisk flækkeblok. A = Skafttungepil af A-type, B = Skafttungepil af 
B-type, C = Skafttungepil af C-type, D = Cylindrisk topolet blok (efter Petersen 1993:57, 81).
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stramme formsprog. Megalitgravsbyggeriet og Sarup-
anlæggene ophørte, keramikken antog mere afrundede 
former, og ornamentikken udførtes mindre stringent 
(Andersen 2000: 39, 42f). Især i MN A V-keramik-
ken ses en nedgang i mængden af både dekorerede 
kar men også i udvalget af dekorationselementer samt 
variationen i disses udførelse. Generelt forekom en 
reduktion i antallet af karformer i løbet af tragtbæger-
horisonten (Midgley 1992: 169f). Der synes ikke 
længe at have eksisteret samme behov for videns-
begrænsning og social kontrol, som tilfældet var i 
det mellemste tragtbægersamfund. Det er åbenlyst, at 
det er i dette perspektiv med ændringer og omstruk-
tureringer, vi skal anskue og forstå den grube-
keramiske horisonts tilsynekomst. 

Nye muligheder...
 
Mens der inden for tragtbægerhorisonten skete en 
intensivering af økonomien, forøgelse af bopladser-
nes størrelse, øget fokus på kvæghold samt opsplit-
ning i lokale stilgrupper og ændret rituel praksis, gik 
omlægningerne af samfundets regler og praksisser 
også i en anden retning – den grubekeramiske. Vi 
kan med andre ord betragte den grubekeramiske 
tilsynekomst som det mest radikale bud på den nye 
udvikling inden for tragtbægersamfundet. Efter 
konsolideringen af bondesamfundet løsnedes de 
stramme sociale bånd, der prægede den mellemste 
tragtbægerfase, og udviklingen gik i to retninger. 
 
Et tidligere undertrykt og uformuleret behov for en 
alternativ samfundsstruktur fik nu mulighed for at 

Fig. 2. Den grubekeramiske udbredelse i Sydskandinavien. Efter Iversen 2006. Grundkort: Settlement and Landscape, 1998.
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udfolde sig og gøre sig gældende i landets nordlige 
og nordøstlige egne. Ikke at man nødvendigvis 
har været bevidst om, hvordan en anden måde at 
leve på skulle være, endsige enige om dette. Men 
da det stringente og regelrette tragtbægersamfund 
begyndte at forandres, var den grubekeramiske 
livsstil en måde at lægge afstand til den øgede agrare 
fokusering. Med sin anderledes måde at strukturere 
den sociale verden og økonomien på, repræsenterede 
den grubekeramiske livsførelse en opposition til det 
eksisterende samfund, en konkurrerende og kritisk 
diskurs. Ved at optage nye materielle elementer som 
skafttungepilen og grubekeramikken samt en diver-
gerende subsistensøkonomi med tilhørende forskellig 
bopladsplacering og -indretning, har disse mennesker 
forsøgt at skabe nye regler og traditioner i opposi-

tion til tragtbægersamfundets sociale strukturer. Nye 
normer og en ny konsensus for udlevelse og struk-
turering af socialt liv var under formulering. 
 
Denne sociale udvikling synes at afspejle sig i 
keramikken. Mens denne, som ovenfor nævnt, antager 
et mere løseligt formsprog inden for tragtbæger-
samfundet, mener jeg, vi kan betragte selve grube-
keramikken som en del af denne tendens – som det 
mest radikale bud på en ny stiludvikling. Den as-
socieredes med fortiden ved at trække på tragtbæger-
keramikkens udformning, ornamentelementer og 
mønstre, men man brugte dem på en ny måde. Den 
generelle nedgang i tragtbægersamfundets karformer 
gennemførtes til et næsten minimalistisk antal former 
inden for grubekeramikken, blot bestående af ordinære 

Fig. 3. Naturlig forekomst af flint i Danmark og Sydsverige. Sporadiske flintforekomster er angivet med lys nuance.  Danske 
flintbrud er markeret med blå prik, værkstedspladser med rød. Omtegnet efter Madsen 1993:126 og Jensen 2001:325. 
Grundkort: Settlement and Landscape, 1998.
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forrådskar, miniaturekar og lerskiver. Ved i store træk 
at følge de tendenser, der gjorde sig gældende inden 
for tragtbægerkeramikken, men gennemføre dem i 
ekstremer, forstår jeg optagelsen af grubekeramikken 
som på én gang refererende til tragtbægersamfundet 
samtidig med, at man lagde videst mulig afstand 
til det stramme og kontrollerede formsprog, der 
karakteriserede den mellemste tragtbægerfase. Selve 
grubekeramikken var et opgør med det mellemste 
tragtbægersamfunds stringente samfundsorden. 
Den symboliserede en ”løsere” og mindre regelret 
grubekeramisk livsstil. 

Netop samfund, som baserer sig på jagt- og ind-
samlingsstrategier, betragtes gerne som egalitære 
uden, eller med en kun ringe udviklet, hierarkisk 
magtstruktur. Flere etnografiske studier antyder 
videre, at der ved optagelse af jordbrug og husdyrhold 
ofte skabes grobund for mere formelle magthierarkier 
(Ljungberg 1997: 128f). Sat på spidsen står vi overfor 
to yderpunkter, det egalitære jæger-samlersamfund 
og den hierarkiske agerbrugskultur. Mellem disse 
to samfunds- og erhvervsmæssige modpoler, fore-
kommer naturligt en række former for varieret 
ressourceudnyttelse, hvor de forskellige erhvervs-
strategier udnyttes uens. Således er det kendt, at den 
samme gruppe mennesker kan skifte mellem jæger-
samlerøkonomi, husdyrhold og fuld agrar livsførelse 
(op. cit.; Tilley 1989: 241ff). Vi må naturligvis 
tage forbehold for det noget generaliserede og for-
simplede billede af de sociale forhold i hhv. jæger-
samlersamfund og bondesamfund. Men når det er 
sagt, finder jeg det sandsynligt, at den grubekeramiske 
livsstil, som den kom til udtryk i Sydskandinavien, 
med dens karakteristiske blandingsøkonomi, omfat-
tede en mere løselig social hierarkirasering end den 
tragtbægersamfundet repræsenterede. 

Kontakter over havet - glimt fra en anden 
verden

De strukturelle ændringer i det gamle tragtbæger-
samfund var ikke i sig selv årsagen til den grube-
keramiske tilsynekomst i Danmark. Viden om en 
anden måde at gøre ting på var af afgørende betyd-
ning. Viden om en anden verden og en anden livsstil 
var essentiel for skabelsen af en grubekeramisk 
identitet i det agrare og tragtbægerdominerede Syd-
skandinavien.  
 
Med en langvarig grubekeramisk eksistens i det 
østlige Mellemsverige og spredningen af grube-
keramiske pladser til den vestsvenske kyst, det 
sydlige Norge samt Sydsverige frem mod MN A 
I, har man i det danske tragtbægersamfund næppe 
været uvidende om den grubekeramiske livsstil. At 
der har eksisteret kontakter mellem Sydskandina-
vien og de grubekeramiske samfund i Østsverige, 
viser forekomsten af sydskandinaviske strids- og 
flintøkser på flere gotlandske pladser. Allerede i den 
tidligneolitiske fase ses sydskandinaviske økser i det 
gotlandske materiale og vidner dermed om kontakter 
mellem de to områder. Foruden fundene af flint-
økser ses skafttungepile af sydskandinavisk flint i 
grubekeramiske grave fra både Ajvide og Västerbjers 
(Österholm 1999: 344; Malmros 1980: 63). Fra sen 
MN B kendes desuden en række depoter af flintøkser 
op langs den svenske østkyst, op mod bunden af den 
Botniske Bugt (Petersen 1993: 33). Depoter, der vidner 
om et vidtstrakt kontaktnet. Fundene viser entydigt, 
at kontakter mellem det flintrige Sydskandinavien og 
det grubekeramiske Østsverige har eksisteret gennem 
stort set hele neolitikum. 

Den grubekeramiske udbredelse er udpræget kyst- og 
fjordbunden, og i det danske område, koncentreret 
nordligt og nordøstligt (fig. 2). En udbredelse, jeg 
mener, der bør relateres til eksistensen af de ovenfor 
skitserede kontakt- og udvekslingsnetværk. Det er 
således påfaldende, at de grubekeramiske pladser 
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ligger i netop de flintrige områder, som gennem hele 
neolitikum har været involveret i udvekslingen af flint 
og flintøkser (fig. 3). Meget tyder på, at vi skal sætte 
grubekeramikerne i forbindelse med både produktion, 
udveksling og ceremoniel brug af økser. 

Flinten, flintøkserne og den grubekeramiske 
kontakt

Netop flintøksen synes at spille en stigende rolle i løbet 
af den sene tragtbægerfase, hvor den i vid udstrækning 
afløste keramikken som primært deponeringsobjekt 
ved megalitgrave og i vådområder (Andersen 
2000: 38). Flintøkseproduktion og -deponeringer 
ses endvidere ved flere af de mellemneolitiske 
palisadeanlæg, hvorved disse knyttedes til et større 
produktions- og udvekslingsnetværk koncentreret 
omkring flintøkser. Med anlæggenes karakter af sam-
lingspladser, bidrog de yderligere til øksernes såvel 
økonomiske - som symbolske - og rituelle funktioner 
(Svensson 2002: 31ff). Palisadelokaliteterne kendes 
fra det vestlige Skåne, Sjælland samt Bornholm, og 
mens de svenske placerer sig inden for MN B og 
den svenske stridsøksefase, har de danske relation til 
den sene tragtbægerhorisont og MN A V (Svensson 
2002: 46). Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at 
grubekeramiske indslag knytter sig til flere af de danske 
palisadeanlæg. Således kendes grubekeramiske fund 
fra både Helgeshøj og Rispebjerg (Giersing 2004: 
24f; Davidsen 1982: 39f).

Økseplanker og –forarbejder er desuden ikke 
ualmindelige at finde på opsamlingspladser med 
grubekeramiske genstande. Sammen med fund af 
økseplanker fra den velundersøgte østjyske boplads 
Kainsbakke (Rasmussen & Richter 1991: 35) antyder 
disse forhold, at flintøkseproduktion foregik inden for 
det grubekeramiske kompleks. Faktisk forekommer 
økseplanker hyppigere på grubekeramiske pladser 
end på MN A V tragtbægerpladser (Giersing 2004: 
29). Som yderligere indikation på en grubekeramisk 

relation til brugen af flintøkser, ses flere eksempler 
på grubekeramiske pile og blokke med spor efter 
slibning. Forhold der viser, at de er fremstillet af 
sekundært tilhuggede flintøkser. 

Vi ser altså en udtalt ritualiseret anvendelse af 
flintøkser i det sene tragtbægersamfund samtidig med 
en grubekeramisk produktion heraf. 

Det synes oplagt, at de grubekeramiske mennesker 
har deltaget i såvel udveksling, produktion samt 
rituel deponering af flintøkser, som det antydes ved 
palisadeanlæggene. Muligvis skal vi endda opfatte 
nogle af øksedeponeringerne ved jættestuerne som 
relateret til grubekeramiske megalitbegravelser. Fund 
af indtil flere grubekeramiske skafttungepile er i alle 
tilfælde hyppige i de sjællandske jættestuer (Iversen 
2006: 55).

Med de ovenfor skitserede kontakt- og udvekslings-
netværk, der forbandt det flintrige Sydskandi-
navien med de østsvenske kyster, er det ikke 
bemærkelsesværdigt, at det er i netop de flintførende 
nordlige og nordøstlige dele af landet, vi ser de 
grubekeramiske indslag. Måske udvikledes med 
den grubekeramiske kontakt også en ny og særlig 
sødygtig bådtype, der gjorde det muligt at trans-
portere større mængder flint. I hvert fald rummer 
de tidligere omtalte nordøstsvenske flintdepone-
ringer fra sen MN B et meget stort antal økser, op 
mod 200 (Petersen 1993: 33) (fig.4). I de sydlige og 
vestlige egne var man derimod ikke præget af den 
grubekeramiske kontakt, hvorfor man her var mere 
rodfæstet i tragtbægertraditionen. Når det gælder de 
centrale og sydvestlige dele af Jylland, ser vi endog et 
kontaktnet gående i en helt anden retning, nemlig mod 
kontinentet og den snorekeramiske horisont. Gamle 
kontakter og udvekslingsnetværk gjorde sig gældende 
og begyndte nu for alvor at slå igennem i gravskik, 
subsistensøkonomisk praksis og materiel kultur – det 
gamle tragtbægersamfund gik i forskellige retninger.
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Flinten havde bragt de sydskandinaviske tragtbæger-
bønder i Nordøstdanmark i tæt kontakt med den 
grubekeramiske verden. En kontakt der varede ved, 
selv efter de grubekeramiske pladser i Sydkandi-
navien blev forladt hen mod sen MN B. Tidligt var 
bevidstheden om en anden livsstil til stede i det danske 
tragtbægersamfund, men først med omstrukture-
ringen af den økonomiske og rituelle praksis, der tog 
form i den sene tragtbægerfase, blev en anden måde 
at leve på også mulig. I denne fase hvor landbrugs-
samfundet intensiveredes og forandredes, blev der 
åbnet for en diskussion af tidligere tiders sociale 
fakta og universelle sandheder. Det indiskutable 
kom til diskussion, og den tidligere sociale verden, 
hvis strukturer og normer havde fungeret stringent 
som naturgivne lovmæssigheder, opblødtes og 
mistede noget af sin tidligere indiskutable sandhed. 

Den grubekeramiske livsstil slog igennem og blev 
en realitet, men kun i de egne, hvor kontakterne til 
den subneolitiske verden var stærkest, og hvor man 
i århundreder havde haft kendskab til mennesker, der 
gjorde tingene på en anden måde. Elementer af denne 
verden tog man til sig, blandede dem med traditioner 
fra det gamle tragtbægersamfund og skabte derved en 
egen version af den grubekeramiske identitet.  

I en verden af verdener 

Optagelsen af en grubekeramisk livsstil divergerede 
fra den eksisterende tragtbægerlivsform. Det startede 
med en viden om en anden måde at leve og gøre ting 
på. I visse dele af landet, hvor kontakterne til den 
grubekeramiske verden var størst, optog man denne 
viden, og lod den danne rammen for nye normative og 
blivende sociale - og økonomiske strukturer. Ja man 
udviklede en egen grubekeramisk identitet.  

Men hvem var de så, disse grubekeramikere? Først 
og fremmest var de sig selv. Men de var også børn 
og børnebørn af tragtbægerbønderne og dermed 
del af en tradition. Ved også at trække på en anden 
tradition, den grubekeramiske, som den i sin mest 
gennemførte form kom til udtryk i det østlige Mel-
lemsverige, definerede disse mennesker sig selv. De 
redefinerede deres selvforståelse og skabte en egen 
identitet. Grubekeramikerne var mennesker i en tid, 
hvor såvel økonomiske som sociale og identitets-
mæssige ændringer var genstand for forhandling, 
genforhandling og i konstant udvikling. De var, disse 
grubekeramikere, mennesker, der definerede og skabte 
deres egen verden – en verden af verdner.

Fig. 4. Øksedepot fra Kusmark, Västerbottens län ved den 
Botniske Bugt. Efter Petersen 1993:34.
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