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Senistidens jægere 
i Nordøstsjælland
AF CL AUDIO C ASAT I

Hvornår kom de første mennesker til Nordøst-

sjælland, og hvor bosatte de sig? Vi har kun 

ganske få spor efter jægerne ved afslutningen 

af den seneste istid. Der er udgravet én lokali-

tet, og vi kender kun få spredte løsfund. Hvad 

skal vi så gøre for at blive klogere? Og hvor 

skal vi gøre det? Det gives der i det følgende 

et bud på.

Vores viden om de første mennesker, som slog sig 

ned i Nordøstsjælland, er meget begrænset. Hvis 

vi vil forøge vores viden, så skal vi ud i landska-

bet og gå på markvandringer. I Danmark er der en 

lang tradition for, at fritidsarkæologer har gjort de 

første epokegørende fund, som sidenhen har gjort 

os meget klogere på vores fortid. Det var f.eks. til-

fældet med opdagelsen af senistidens Bromme-

kultur, som blev erkendt af Erik Westerby i 1944. 

Ved landsbyen Bromme nord for Sorø fandt han 

spor efter nogle af de første mennesker, der hav-

de slået sig ned i Danmark. Fundet var dog ikke et 

rent lykketræf, men et resultat af en systematisk og 

gennemtænkt eftersøgning. Westerby havde nem-

lig studeret fund fra istidens jægere gjort i Frankrig 

og Nordeuropa. Studierne gav ham en ide om, at 

istidsjægerne ikke bare bosatte sig på må og få, 

men de foretog en nøje udvælgelse af steder, hvor 

de slog sig ned. En metode, som vi også skal gøre 

brug af i dag.

I Danmark sluttede den sidste istid for omkring 

15.000 år siden. I den efterfølgende periode, der 

også kaldes for senglacial tid, skal vi forstille os et 

tundralandskab med meget lidt bevoksning, hoved-

sageligt domineret af den lavt voksende rypelyng. 

Der har været tusindvis af rensdyr som i store flokke 

vandrede ad de samme ruter år efter år, formodent-

lig kun overgået af de store mængder myg og andre 

insekter, som har hængt i sorte skyer over dyrene. 

Dette barske landskab var rensdyrjægernes jagtrevir. 

De første jægere i det danske område stammer 

fra den såkaldte Hamburgkultur, opkaldt efter de 

mange bopladser, som blev fundet og udgravet 

uden for Hamburg i 1930’erne. Der har man fun-

det lokaliteter, som viser istidsjægernes jagtmeto-

der. De har jaget rensdyrene ved at drive dem ud 

over høje skrænter i smeltevandsdalene og ud i de 

vandfyldte floder for så at dræbe dem med spyd 

eller pile. En jagtstrategi, som vi i nyere tid også 

kender fra de nordamerikanske indianerne. Det er 

karakteristisk for Hamburgkulturens bopladser, at 

de blev placeret på små bakketoppe, således at 

jægerne havde et godt udsyn over de vandrende 

dyreflokke. I Danmark kender vi få lokaliteter fra 

slutningen af Hamburgkulturen, den såkaldte Ha-

velte-fase. De fleste er fundet i det sydlige Dan-

mark. Slotseng og Jels i Sønderjylland og Sølbjerg 

på Lolland er de eneste udgravede Hamburgplad-

ser. På Slotseng fandt man en rensdyrknogle, hvori 
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der stadig sad en flintpilespids, et tegn på at dyret 

var nedlagt med bue og pil. I Nordøstsjælland har 

vi indtil videre ingen spor af Hamburgkultur, men i 

Skåne kendes den i form af enkelte spredte fund.

I det nordeuropæiske lavland efterfulgtes Ham-

burgkulturen af den såkaldte Federmesserkultur, 

opkaldt efter pilespidsernes udseende. Feder-

messerkulturen er også fundet i Danmark ved Jels 

og på Rundebakke på Knudshoved Odde. Kultu-

ren er ikke så velbeskrevet, og ingen af de danske 

pladser er dateret. Derfor ved vi faktisk ikke med 

sikkerhed, hvor de skal placeres rent kronologisk, 

men dateringer i Tyskland antyder en datering efter 

Hamburgkulturens afslutning. Federmesserkultu-

rens pilespidser optræder også i det fundne mate-

riale fra Hamburgkulturens sidste del og i materialet 

fra den efterfølgende Brommekultur, hvilket kun er 

med til at gøre billedet mere diffust. 

Den efterfølgende Brommekultur ved vi mere 

om, alene af den grund, at det er den kultur, som 

hyppigst forekommer i det danske materiale fra 

senistiden. Brommekulturen eksisterede mellem 

ca. 11.500 og 10.500 f.Kr. og anses for at være 

et sydskandinavisk fænomen. Som det ses af ud-

bredelseskortet, findes Brommekulturens boplad-

ser spredt i det meste af Danmark og i Skåne. I 

modsætning til Hamburg- og Federmesser-boplad-

serne findes mange af Brommebopladserne ved 

datidens store søer, hvoraf mange i dag er blevet til 

moser. Bopladserne blev anlagt ved de større åers 

ud- eller tilløb i søen eller på sandede holme ude 

i søen. Netop en sådan beliggenhed gør sig også 

gældende for den eneste udgravede senglaciale 

boplads i Nordøstsjælland, Attemosen.

Bopladserne i Attemosen
Det er sjovt, som historien har det med at gentage 

sig. Lokaliseringen af de senglaciale bopladser i At-

De senglaciale pilespid-

ser 1) Ældre Hamburg 2) 

Yngre Hamburg (Havel-

te) – typen som findes i 

Danmark 3) Federmes-

ser 4) Svær Brommepil 

5) Spinkel Brommepil 6) 

Ahrensburg. Pilespidser-

ne anvendes traditionelt 

som kronologiske mar-

kører. Sammensat efter 

P.V. Petersen 2008.

Attemose-bopladsernes 

beliggenhed markeret 

med rødt. Indeholder 

data fra Geodatasty-

relsen/DTK/kort 25, 

Klassisk.
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temosen, umiddelbart sydvest for Hillerød, skyldes 

også en fritidsarkæolog, nemlig Poul Østergaard. 

Ved markvandringer hen over det dyrkede mose-

bassin i slutningen af 1992 opsamlede han et ka-

rakteristisk flintmateriale fra to forskellige lokaliteter. 

Da Poul Østergaard fremviste sine fund på museet, 

var arkæologen ikke i tvivl om, at der her var tale 

om forskningsmæssige ganske vigtige fund.

Den ene boplads, Attemose I, blev lokaliseret 

på en mindre, sandet holm i det tidligere søbas-

sin. Der blev fundet flere skafttungepile, adskillige 

skindskrabere og enkelte stikler (en slags høvl). 

Fundene blev gjort over et større areal. Attemose 

II lå på en mindre forhøjning, som sandsynligvis 

tidligere har været en holm i mosens sydlige del. 

Et prøvehul gravet i 1995 viste, at der var beva-

ret oprindelige lag under det moderne pløjelag. 

For begge lokaliteter gjaldt det dog, at de på grund 

af moderne pløjning var truet af total destruktion, 

så der skulle handles hurtigt. På denne baggrund 

blev der udført udgravninger på Attemose II loka-

liteten i 1995 og 1996. Udgravningen blev udført 

over nogle få uger af museet i samarbejde med 

en gruppe entusiastiske fritidsarkæologer. Udgrav-

ningerne frembragte et vigtigt flintmateriale fra 

Brommekulturen. Knogler var desværre ikke be-

varet, heller ikke ved foden af holmen, hvor der i 

dag stadig findes moselag, som eventuelt kunne 

have bevaret organisk materiale. Der blev fundet en 

stor mængde redskaber i form af pilespidser, skra-

bere og stikler. Derudover blev der fundet mange 

flintblokke og flintafslag fra redskabsproduktionen. 

Brommebopladsernes placering her i mosen anty-

der en anderledes resurseudnyttelse end tidligere 

tiders bopladser, da jægerne sandsynligvis både 

har fisket og jaget datidens almindelige råvildt, 

elgen. Fra andre sjællandske fund ved vi, at man 

også har jagtet bævere, rensdyr, svaner og rådyr. 

Kortet viser udbredelsen 

af de kendte senglaciale 

fund og bopladser fra 

Danmark og Skåne. Det 

omtalte Nordøstsjæl-

landske område er mar-

keret med skravering. 

Sammensat efter kort fra 

K.B. Pedersen 2009 og 

Andersson & Knarrström 

1999.
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Der er også fundet ryghvirvler fra gedder på enkel-

te af de andre sjællandske Brommelokaliteter. Der 

findes Brommelokaliteter, som er placeret højere i 

landskabet, ligesom i de tidligere perioder, men på 

disse pladser er der næsten kun fundet pilespid-

ser. Der er nok tale om jagtstationer, der var i brug 

kortvarigt, hvorimod bopladserne ved søerne var 

basisbopladser.

Fra det nordøstlige Sjælland kender vi ud over 

Brommebopladserne i Attemosen kun til enkelte 

løsfund i form af pilespidser fra bl.a. Birkerød Stats-

skole, Maglemosen ved Vedbæk, Højbro ved Beds-

mose Å og Indelukkegård ved Esrum Å.

Lokalisering af istidens jægere i  
Nordøstsjælland
Sammenfatter vi vores viden om istidsjægernes bo-

sættelsesmønstre, så kan vi konkludere følgende: 

Hamburg- og Federmesser-bopladserne skal findes 

på forhøjninger i landskabet i nærheden af smalle 

0 3 cm

Pilespidser fra Attemose 

II udgravningen.
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landskabs- eller flodpassager, som rensdyrene var 

tvunget til at forcere på deres vandringer. Brommebo-

pladserne findes ved søer, gerne i forbindelse med et 

udløb af en å eller ved moser, som dengang var søer, 

hvorimod jægerne fra den efterfølgende Ahrensburg-

kultur igen bosatte sig højere i landskabet.

Erfaringer fra Sydsjælland viser, at istidsjæger-

nes bopladser kan lokaliseres ud fra nogle få ret-

ningslinjer. Hvis der er nogen, som har fået blod 

på tanden, og vil kaste sig ud i eftersøgningen, kan 

følgende være ledetråde: 

•  Afsøg de topografisk højtliggende arealer på bak-

ketoppe og forhøjninger, langs vandskel og i om-

råder, hvor der har været en naturlig tvangspassa-

ge for jagtvildt, f.eks. områder, der har stednavne, 

som indeholder ”bro” eller ”bjerg”.

•  Afsøg områder i nærheden af tidligere løsfund.

•  I områder, hvor der er meget flint i undergrunden, 

kan der med fordel fokuseres på hvid- eller blå-

patineret flint.

0 3 cm

Et udvalg af genstande 

fra Attemose II udgrav-

ningen: flække, skraber, 

bor og stikkel.

0 3 cm0 3 cm
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•  Afsæt præcise GPS- punkter ved opsamlinger, så-

ledes at der opnås en detaljeret og præcis spred-

ningsplan.

Det er et faktum, at de senglaciale jægere bosat-

te sig i Nordøstsjælland i løbet af Brommekultu-

ren. Men vi mangler stadig sikre fund, der viser, at 

jægerne også var her i de tidligere Hamburg- og 

Federmesser-perioder samt i tiden lige efter Brom-

mekulturen, den såkaldte Ahrensburgkultur. De 

næste sikre spor efter jægere i Nordøstsjælland 

stammer fra den tidlige del af den såkaldte Mag-

lemosekultur, omkring 8900 f.Kr.
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Tidstavle, som viser senistidens kulturgrupper.

Skafttungepilen fundet 

af fritidsarkæolog Hans 

Ove Nielsen ved Birkerød 

Statsskole i 1959. Pilen 

er 9,5 cm lang.
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