Standardisering og kommodifikation i Senneolitikum og Ældre Bronzealder
Følgende essay har til formål at lave en kritisk undersøgelse af standardisering og
kommodifikation af objekter i senneolitikum og ældre bronzealder. Standardisering og
kommodifikation vil blive diskuteret med forhåbning om at skabe forståelse af menneskelig
praksis i forhold til udveksling og fastsættelse af standardværdier samt eventuelle ideer om
proto‐valuta. En analyse og diskussion af flintdolke og metaller, vil i denne sammenhæng blive
undersøgt i forhold til interne og eksterne relationer og udvekslingsforbindelser med andre
grupperinger. Heraf vil der stilles speciel fokus på centraleuropæiske relationer og ösenringenes
betydning i produktions‐ og aftagerområder.
Af K. H. M. Raun

Figur 1. Tidsskema over senneolitikum og ældre bronzealder (Vandkilde 2005b, 9)
Det tidsmæssige spekter strækker sig over perioderne senneolitikum og ældre bronzealder
periode I, hvilket svarer til 2350‐1500 f.kr. i den skandinaviske tidshorisont(Vandkilde 1996, 9).
Perioden senneolitikum(SN), 2350‐1700 f.kr., indeholder faserne SN I, 2350‐1950 f.kr., og SN II,
1950‐1700 f.kr.(Vandkilde et al. 1996, 195). Ældre bronzealder(ÆBA) per. I, er tiden omkring 1700‐
1500 f.kr., og indeholder ligeledes to mindre faser: ÆBA IA, 1700‐1600 f.kr., og ÆBA IB, 1600‐1500
f.kr.(Vandkilde et al. 1996, 195). Overgangen fra SN til ÆBA, er bl.a. af speciel betydning fordi det
også indebærer overgangsfasen og transitionen mellem et samfund stærkt orienteret omkring
flint, til et samfund med stærk orientering omkring metaller.

1

En kulturindflydelses baggrund
SN og ÆBA i det danske område, har forskellige eksterne indflydelsesområder som i høj grad
påvirker udviklingen af det danske område. Fra studiet over de tidligste metalgenstande i SN I i det
danske område, peger sporene på et vesteuropæisk udvekslingsmønster i forhold til de
udslagsgivende impulser for adopteringen af metal og metallurgi(Vandkilde 1996, 263). I
Nordjylland dukker klokkebægerkulturens keramik op samtidig med en standardisering og
kopiering af klokkebægerkulturens kobberdolke, men bliver i Nordjylland i stedet produceret af
det mere lokalt tilgængelige materiale flint(Rasmussen 1990, 35, 40; Vandkilde 2007b, 87). Type I
flintdolkene, i henhold til Lomborgs kronologiske typeinddeling af flintdolke(1973), giver et
interessant indblik i de eksterne og interne påvirkninger i det Sydskandinaviske område(Apel
2000). Ifølge Apel’s (2000, 150‐1) undersøgelse af flintdolkenes
distribueringsmønstre, kan der påvises forskellige mønstre ud fra
produktionen og distributionen af disse. Madsen(1978)
konkluderer ligeledes en ulige fordeling af type I og II flintdolke
for det danske område, og tilskriver det bl.a. som et tegn på
udviklingen af to forskellige regionale
redskabstraditioner(Madsen 1978, 55). Forskelle i
redskabstraditioner afspejler derfor muligvis de forskellige
kulturindflydelser, der når det Sydskandinaviske område på
baggrund af kommunikation og udveksling. Type I A‐C
flintdolkene tilhører således formentlig et jysk eller nordjysk
fænomen med eksport mod Norge og til dels Øst‐ og
Centraleuropa, men med kontakt og ideudveksling med de
vesteuropæiske klokkebægerkulturer. Type I D og type II(se bl.a.
figur 3), har sin hovedudbredelse i Østdanmark og Sydsverige
med eksport mod Sverige og Vest‐ og Centraleuropa(Madsen
1978, 55; Apel 2000, 150‐2; Sarauw 2006, 68).
Figur 2. Distribueringskort over type I flintdolke(Apel 2001, 307)
De to væsentligste overordnede eksterne indflydelser i perioden 2350‐1700 f.kr. i
Sydskandinavien, defineres som værende Klokkebægerkultur og Centraleuropæisk tidlig
bronzealder(Rasmussen 1990, 38). Klokkebægerkulturen har kun en begrænset betydning for
Sydskandinavisk kulturhistorie i et tidsmæssigt perspektiv, men med drastiske betydninger for den
videre udvikling og innovation i SN. Klokkebægerkulturens udbredelse har dog størst betydning for
det nordjyske område omkring Limfjorden, og defineres tidsmæssigt til i Danmark at tilhøre
perioden 2350‐2000 f.kr.(Vandkilde 2005b, 30‐1). Klokkebægerkulturen i det Jyske område,
karakteriseres ligeledes som proto‐udvekslingen eller relationen for adaptering af metaller i
Skandinavien, og deraf med tilhørende stærk påvirkning af forståelse for subsistens, socialitet og
kulturel udvikling. Med importen af metaller i det nordjyske, og de rige flintområder med
mulighed for egen eksport, bidrager jysk klokkebægerkultur formentlig også med øget rivalisering
og nødvendighed for markering af status og autoritet i lokalområdet, men uden fatal ændring af
det resterende af Skandinavien i samtiden(Vandkilde 2005b, 35‐6).
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Centraleuropæisk Tidlig Bronzealder, defineres til at være tilhørende perioden 2300/2200‐1600
f.kr.(Vandkilde 2007a, 23). Heraf er det specielt den centraleuropæiske Ûneticekultur der har
betydning for udveksling mellem, og udviklingen af, Sydskandinavisk senneolitikum. Dette skyldes
forskellige forhold, men mest af alt må udvekslingen siges at skyldes, at Danmark ikke har nogen
hjemlig produktion af metaller. Det centraleuropæiske område har derimod både naturlige
forekomster af kobber, tin og guld, som alle, når forarbejdet og omsmeltet til rene metaller, er
stærkt værdsatte materialer i SN og ÆBA i Sydskandinavien. Således skaber metal efterspørgsel og
metal forekomster naturlige hierarkiske strukturer, da visse grupperinger af mennesker pludselig
besidder visse geografiske og logistiske fordele i forhold til produktion og distribuering af
værdsatte materialer. Ûneticekulturens kerneområde, kan i den sammenhæng derfor formentlig
ses som værende en indflydelsesrig udvekslingspartner i forhold til metallernes vandring, da
Ûneticekulturens geografiske placering er midt imellem udvindings‐ og produktionsområder sydpå
og aftagerområder nordpå. Ûneticekulturen skal derfor måske defineres ud fra en forståelse af at
være et bufferområde for udveksling mellem Skandinavien og den Danubiske og Carpathiske
kultur i henholdsvis det sydlige Centraleuropa og Østeuropa(se f.eks. figur 20 i Vandkilde 2007a,
92). Af metalproducerende kulturer, er det specielt den Danubiske kultur, med sin placering i det
Nordalpine område omkring kobber og tin forekomster, der har betydning for udvekslingsruterne
mellem Skandinavien og Centraleuropa. At denne form for langdistance udveksling fra det
Sydskandinaviske område har fundet sted, kommer til udtryk i undersøgelser af de metallurgiske
sammensætninger af metalgenstandene. Men at langdistance udveksling har fundet sted, kan
også ses i distribueringen af Sydskandinavisk flintdolke(Apel 2000; 2001).
Langdistance udveksling af metaller til Danmark, kommer dog ikke kun fra det centraleuropæiske
område. I Britannien er der ligeledes fundet og udvundet ressourcer fra kobber og tin miner som
også finder deres vej til Skandinavien. I SN I er det dog ikke mange metal genstande, der finder
frem til Sydskandinavien. I Danmark er der indtil videre lokaliseret 72 metalgenstande af kobber
og guld fra SN I, hvoraf det formodes at størstedelen af udvekslingen kommer fra vesteuropæiske
Klokkebægerkulturer(Barrett 1994; Vandkilde 1996, 190). Enkelte genstande peger dog også på
kontakter med Ûneticekulturen, og en dragtnål peger mod den Danubiske kultur(Vandkilde 1996,
182). Hvorvidt metalproduktionen på et overordnet plan er lokalt produceret eller importeret som
en færdigvare er sværere at definere. Men ifølge Vandkilde(1996, 190), har det formentlig været
lidt af begge dele, men uden nogen fast kulturel konsensus for fremgangsmåde, og derfor med
megen regional variation.
I SN II er størstedelen lokalproduktion af importeret metal, men formentlig udstråler den ratio af
udenlandske importerede genstande der ikke har fået foretaget en omsmeltning, den
overordnede import tilknytning fra de mulige importområder: Centraleuropa og Britannien. Af
genstandsmaterialet i SN II, er ca. 25 % udenlandsk produceret, hvorimod 75 % er lokalt
fremstillet. Af de udenlandsk producerede genstande, er 80‐85 % fra Ûneticekulturen og
Centraleuropa, hvorimod 16‐17 % er af anglo‐irsk kulturgruppering fra Britannien(Vandkilde 1996,
207). I ÆBA, per. IA, har lokalproduktion derimod overtaget genstandsproduktionen i forhold til
udenlandsk import. Lokalproduktionen i SN II koncentrerede sig om mere simple smeltninger og
koldbearbejdning, såsom økseproduktion. Men metalbearbejderen i ÆBA IA har lokalindflydelse
på produktionen af næsten alle genstandstyper, hvilket muligvis svarer til en ændring af den lokale
efterspørgsel, eller måske en ændring af værdien af metalobjekter på grundlag af større
kvantitative muligheder. En forøget import, afspejler ligeledes måske ændring af forøget
lokalrigdom i Danmark. Men det kan også indikere en ændring af hierarki og magtforhold i forhold
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til monopolisering blandt højtrangerende grupperinger til et større og mere divergerende hierarki
og styring af eksport og import af metallerne. En sådan ændring af socialt hierarki finder
formentlig sted omkring overgangen fra SN II til ÆBA IA(Vandkilde 1996, 288). Ikke desto mindre,
kan det konkluderes, at lokalproduktionen i Danmark har meget mere indflydelse ved overgangen
til ÆBA. Ud fra genstandsinventaret i ÆBA IA, er kontakten til de anglo‐irske grupperinger næsten
forsvundet, hvorimod kontakten til Centraleuropa og Ûneticekulturen stadig er tydelig(Vandkilde
1996, 220).
En menneskelig praksis: Teoretisk baggrund
For at forstå materialernes vandring, må vi også forstå valgene bag. En genstand opstår således
ikke blot pga. tilfældigheder, men pga. intentioner. Men intentioner og materiel kultur afspejler
ikke nødvendigvis hinanden, og det er derfor nødvendigt at forstå menneskelige strategiske valg
og fravalg for at kunne forstå materielle kulturmønstre.
Overordnet kan det siges, at mennesket ikke er et overordnet logisk tænkende individ, men
mennesket er i sin mest fundamentale form styret af logiske relationer mellem overlevelse og
social konvention. Ikke sagt at mennesket nødvendigvis følger social konvention, men at det
tværtimod også reagerer på impulser og instinkter i forskellige kontekstscenarier alt afhængig af
individuel erfaring og kulturel baggrund. Mennesket handler derfor også ulogisk i forhold til hvad
der kunne være den bedst mulige løsning i forskellige situationer, da rationel logisk kognition kan,
og vil blive påvirket af følelser(Tomasello 1999). Dermed ikke sagt, at følelser ikke er logiske, men
følelser kan komme i vejen for, hvad der kan tænkes at være mest rationelt i forhold til principper
om kapitalmaksimering og evolutionær selektionsmekanisme. Menneskelige aktører skal dog ikke
af disse årsager, hverken nedgøres eller forherliges, fordi mennesket er, lige meget hvor petitært
man undersøger det, en bevidst såvel som ubevidst aktør(Bourdieu 1998, viii; Lakoff & Johnson
2003).
En menneskelig praksis: udveksling
Udvekslingsprincippet mellem mennesker er gavegivnings reciprocitet. Gavegivning er, ifølge bl.a.
Mauss(2000), ikke bare et socialt fænomen, men et universelt menneskeligt fænomen. Der er tre
forpligtelser ved gavegivning; At give, at modtage, og at gengælde(Mauss 2000, 58‐62). Den
primære årsag til udveksling kan bl.a. ses i lyset af incest forbuddet og alliance teorien(Lévi‐Strauss
1969, 52). Teorien bag incest‐forbuddet og alliance teorien er, at der skal være en positiv gevinst
for at knytte nye bånd og relationer. Hvis en eventuel udveksling af ægteskabspartnere derfor ikke
bidrager med positive elementer til den videre overlevelse og reproduktion, så er der heller intet
incitament til at udvide netværket via ægteskabsalliancer. Konsekvensen af en eventuel stiftelse af
et endogamt ægteskab indenfor egen familiestruktur er, at hvis reproduktion holdes indenfor
familien har det nogle langsigtede skavanker i forhold til indavl, men i kortsigtede perspektiver
indebærer det også isolation og manglende forøgelse af netværk. Men ved stiftelse af exogame
ægteskaber med andre familier og grupperinger skabes nye relationer og dermed både
kortsigtede og langsigtede forbedrede muligheder(Lévi‐Strauss 1969, 485). Dette bliver bl.a.
fremvist i et antropologisk studie af Paul Bohannan og Laura Bohannan omkring Tiv kulturen og
dets familiestruktur. Ud fra undersøgelser af Tiv kulturens baggrund og praksis vises der eksempler
på hvorledes forfædre kan sikre fremtidige alliance og udvekslingsforhold. Alliancer og familiebånd
stedfæstes således langt ud over tiden for den enkeltes handling blandt Tiv kulturens
medlemmer(Bohannan & Bohannan 1953, 19‐22; 1968, 83‐87). Man kan heri få en forståelse for,
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hvor vigtige ægteskabsalliancer kan være for bevaring af relationer imellem grupperinger. I dansk
forhistorisk kontekst, kan det også tydeligt ses hvorledes forfædre har haft stor betydning for den
sociale forståelse af menneskelig praksis. Den tillagte praksis ved dødsfald af et grupperings‐ eller
familiemedlem, statueres bl.a. i monumentale og rige gravkomplekser med tilhørende potlatch til
de døde og de levende. Forfædre og forfaderdyrkelse må derfor også siges at have betydning for
det forhistoriske menneske i Danmark. Hvorvidt man husker de alliancer der knyttes gennem tid
via ægteskab og udveksling, er dog svært at sige, men må i det mindste dømmes at være yderst
plausibelt i forhold til SN og ÆBA i Danmark. Udveksling af ægteskabspartnere i SN har højst
sandsynligt været en vigtig proces for familieforøgelse og statuering af relationer mellem
forskellige grupperinger. Blandt Klokkebægerkulturens grupperinger, kan det bl.a. ses hvorledes
mennesker tilbagelægger store distancer for at slå sig ned i nye områder blandt andre
grupperinger(Price et. Al 2004; Needham 2005; 2007)1.
Forudsætninger for udveksling er dog ikke blot så simple at det altid starter ved udveksling af
ægteskabspartnere, men det er et fornuftigt og plausibelt argument for en proto‐relation for
udveksling. Derefter stadfæstes udveksling yderligere via kontraktmæssige religiøse og moralske
gaver som kan gå langt ud over den ægteskabelige sfære(Mauss 2000, 21), som ligeledes leder til
vidt forskellige systematiske udvekslings og reciprocitetsprincipper i forhold til kontekst(Bourdieu
1977, 116). Men ved godtagelse af at en primær årsag til udveksling drejer sig om forbedring af
overlevelsesmuligheder, må det dermed også godtages at udvekslingsteori basalt bygger på
nødvendigheden af reciprocitet(Mauss 2000, 26‐28). Gaven skaber en social relation eller en
kontrakt mellem individer, og sagt i sin simpleste form; Do ut des – Jeg giver for at du skal give.
Heri ligger reglerne for gavegivning, og dette skaber den umiddelbare grobund for udveksling
mennesker imellem.
Handelsprincippet nødvendiggør, modsat gavegivning, en neutral hierarkisk udveksling, da
udveksling udenfor en neutralsfære muliggør ulige udveksling. For at definere noget som handel,
skal det dermed også have et element af neutralitet, da udveksling uden muligheder for en
neutralsfære altid vil have indlejrede værdier og incitamenter i udvekslingen. Hierarki og ulighed
er derfor nødt til at blive tilintetgjort før ting og handlinger kan blive afhændelig og alinable.
Handelsprincipper afhænger således også af at genstande bliver vurderet i et genstandsorienteret
udvekslingsperspektiv frem for et prestige og symboløkonomisk udvekslingsperspektiv.
Genstandene ændres dermed fra at være en gave, til en kommoditet og handelsvare. Handel er
derfor udveksling mellem genstande, hvorimod gavegivning er udveksling imellem
mennesker(Vandkilde 2000, 33). Men for at objekterne kan udveksles i et neutralt forum som
værende udveksling mellem genstande, så er der også nødt til at være en fælles forståelse og
værdsættelse af objekterne, enten i en form af standardværdi, eller sammenligningsværdi i
forhold til en standardværdi.
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I studiet udført af Price et al.(2004) m.fl., kan det konkluderes, at det ikke kun er materialer der
vandrer, men også individer og grupper.
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Standardisering, kommodificering, og kommercialisering af udveksling
For at forstå udvekslingsprocessen i specielt handelsorienteret regi, er det nødvendigt at forstå tre
principper bag en evt. udvikling af produkter og genstande:
1. Standardisering
2. Kommodificering
3. Kommercialisering
Definitionen af standardisering i dette essay, henvender sig til, at der eksisterer en fast
produktionsform, ide og formel omkring hvad processen og slutproduktet skal resultere i.
Kommodificering derimod, defineres i dette essay som en standardiserings‐ og
neutraliseringsproces, der sker på baggrund af både interne og eksterne efterspørgsler.
Kommodificering er således skabelsen af en genstand med dualitet. En genstand kan derfor på
trods af at være standardiseret, være en inalienable genstand med indlejrede værdier for
individer, grupper og/eller kulturer. Men en kommodificeret vare er a priori alienable, og dermed
afhændelig og ikke specifikt individ besjælet, men kan, og bliver naturligvis transformeret ind i nye
kontekster og kan dermed blive inalienable objekter. Kommodificering af en genstand er derfor en
proces der skaber en neutralitet, hvormed genstanden kan indtræde i en ny livscyklus, hvilket man
kan sige metaller meget hurtigt af naturlighed er pga. muligheden for omsmeltning. Men det er
også en strategisk overvejelse fra producentens side, som så kommer til udtryk i produktion af
genstande som halvfabrikata, råvarer og neutraltyper.
Produkter bliver derfor først og fremmest standardiseret indenfor lokale eller regionale ideer og
efterspørgsler. Men ved kommodificering bliver standardiseringsprocessen den af en type, hvor
produktet bl.a. udvikles på baggrund af at være udvekslingsegnet med andre mennesker end den
umiddelbare lokalgruppering. Det er således også en produktion, der bliver foretaget med
hensynstagen til andre efterspørgsler end egen strukturel forståelse af værdsættelse af
genstandstyper og attributter. Eksport af neutraltyper er derfor eksport af genstande, som ikke
besidder funktionelt primære attributter, men som alligevel er forarbejdet fra dets råform.
Neutraltyper er derfor genstandstyper såsom ösenringe, flintplanker, og til dels halvfabrikata, mm,
som bliver produceret i større mængder og som kan distribueres over større områder med samme
tillagte værdi. Men neutraltyper er kun neutraltyper, hvis kvantiteten er så stor, at eksempelvis en
enkelt ösenring ikke har nogen primær værdi for statuering af magt og rigdom.
En kommercialiserings proces derimod, foreskriver både standardiseringsprocesser og
kommodificeringsprocesser, men kun med tanke på eksterne eksport områder. En
kommercialiseringsproces besidder derfor en strategisk overvejelse på baggrund af den
værdsættelse der tillægges forskellige typer, attributter, ornamenteringer, mm., med forhåbning
om at få mest muligt igen fra eksterne relationer. Kommercialisering er derfor en proces der
foregår når aktører udnytter en viden og forståelse af hvilke genstande der har yderligere
prestigeværdi, er særdeles efterspurgte og kun kan produceres af få mennesker pga. behov for
specialiseret viden for at producere det efterspurgte. En kommercialiserinsproces er også
produktion af genstande og attributter, som ikke er en del af ens egen struktur og habitus, men
man ved efterspørges af andre.
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Standardisering af en flintproduktion
Standardisering af flintdolke er en af de første egentlige lokalproduktioner der udvikles i Danmark
med tanke på kommodifikation2. Disse tendenser opstår allerede i SN I, men udvikles fra sin
spæde form til en mere omsiggribende udveksling(Rasmussen 1990, 35, 40; Vandkilde 2007b, 87).
Standardiseringen og kommodifikationen opstår formentlig på baggrund af de impulser og
strukturer der bliver inkorporeret med det tidligste metallurgiske kendskab i forbindelse med en
jysk klokkebægerkultur og dets forbindelser med Nordvesteuropa. Dette kommer bl.a. til udtryk i
en stor dansk produktion af type I
flintdolke som forefindes i store
mængder udenfor
produktionsområderne. 40 % af de
norske flintdolke består af type I
flintdolke, hvoraf kun 4 % er fra type ID
af den østsjællandske tradition(Apel
2000, 150‐2). Dette vidner altså om en
fast udvekslingsforbindelse mellem den
jyske produktion af flintdolke og et norsk
aftagerområde. Type I flintdolkene til
Norge bliver således produceret med
henblik på et specielt aftagerområde, og
via ensartetheden af flintdolkene, kan vi
også sige at der har foregået en
standardisering. Depotet fra Skræm i
Hjørring kommune fra Nordjylland er et
depot indeholdende 30 flintdolke type IA
og IB, er et blandt mange eksempler på
depoter bestående af alienable
varer(Vandkilde 2000, 33).
Ensformigheden af flintdolkene, og det
faktum, at det er et en‐type depot med
mange ensartede flintdolke i, tyder på,
at det er flintdolke produceret til
videredistribuering.

Figur 3. Lomborgs typeinddeling(Lomborg 1973)

I alt er der fundet 4550 flintdolke af type I, hvilket svarer til 35 % af alle registrerede flintdolke af
Lomborgs typedefinition(Apel 2001, 295). Af type II, som er produceret indenfor dele af det
samme tidsrum som type I men med forskellige regionale tilhørsforhold(Madsen 1978; Vandkilde
1996), er der fundet 1198 flintdolke. SN I må derfor tilskrives en særdeles stor flintproduktion af
type I og II flintdolke, og til dels type type III som transitionsdolk mellem SN I og SN II(Vandkilde
2005b, 10; se bl.a. figur 3 for typeinddeling).
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Af andre eksempler kan nævnes eksport af flintplanker og flintøkser i Tragtbægerkulturen
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Område
Danmark ‐ Vest
Danmark ‐ Øst
England
Finland
Holland
Mecklenburg
Norge ‐ vest
Norge ‐ øst
Norrland
Polen
Skåne
Slesvig‐Holsten
Sverige ‐ sydvest
Sverige ‐ sydøst
Sverige ‐ vestlige central
Sverige ‐ østlige central
Thüringen og Saxon
Westfalia
Østrig
Total

Type I
Type II
Type III Type IV Type V
Type VI Total
1511
84
210
168
252
420
2645
503
252
252
126
168
252
1553
0
0
0
0
1
4
5
2
3
0
2
1
0
8
28
11
17
3
3
8
70
619
31
214
22
147
235
1268
456
8
118
17
45
353
997
144
4
111
10
31
145
445
9
1
6
1
2
5
24
22
1
5
3
10
6
47
262
372
315
69
191
193
1402
373
82
393
145
269
807
2069
71
63
116
24
57
78
409
58
73
112
53
114
87
497
310
162
351
82
125
163
1193
45
37
71
27
50
64
294
130
7
21
14
7
34
213
7
7
3
4
2
1
24
0
0
0
2
0
3
5
4550
1198
2315
772
1475
2858
13168

Figur 3. Tabel over flintdolkedistribution efter Lomborgs definition over ledetyper(Apel 2001, 295)
Som det kan ses af fig. 3, er dette ikke bare en distribuering blandt produktionsområdet, men
genstande som bliver udvekslet over større distancer. Den danske flintdistribution, vidner om
vidtrækkende udvekslingsforbindelser, såvel som at produktionen og kvantiteten vidner om faste
forbindelser, og ikke tilfældigt vandrende genstande. Men som adoptionen og efterspørgslen på
metalgenstande stiger med tiden, formindskes antallet af producerede og udvekslede flintdolke.
Dog formindskes fremkomsten af flintdolke i det lokale væsentligt mere end flintdolkene gør uden
for produktionsområderne. Deraf kan det måske tænkes, at den produktion af flintdolke, der er
registreret udenfor produktionskontekst, vidner om produktion på baggrund af kommodifikation
og eksport. Om vi kan betegne flintdolkproduktion i Danmark som kommercialiseret, er dog lidt
mere vanskeligt. De eksporterede sydskandinaviske flintdolke fundet i Holland, er dog i
gennemsnit lidt større end de typiske eksporterede flintdolke til Sverige(Apel 2001, 303). Dette
kunne være en indikation på, at man har brugt de største og måske derfor fineste dolke til eksport,
da disse har kunnet udveksles med en højere gevinst. Dette kunne være tegn på en kommerciel
tilgang til produktion og udvælgelse af udvekslingsobjekter.
Flintdolke produktion bliver derfor standardiseret på baggrund af en overordnet grundlæggende
kulturel struktur, men også kommodificeret i forhold til udveksling og eksport til andre
grupperinger og kulturer, men ikke grundlæggende i format sådan, at de ikke kan integreres i egen
kontekst og social kulturel struktur for egen materiel anskuelse.
At flintdolkeproduktion ikke kun produceres til eget forbrug kan bl.a. ses ved lokaliteten
Bejsebakken. Seks depoter blev fundet, indeholdende et flintsegl og 86 flintdolke i en radius af 1,7
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km omkring Bejsebakken. Dette vidner højst sandsynlig om en deponering af flere flintdolke end
den lokale gruppering ved Bejsebakken kunne forbruge, og skal derfor måske ses som depoter til
udveksling med andre grupperinger, frem for rituelle ofringer. Dolkene er alle produceret af den
lokale senonflint fra Limfjordsområdet(Sarauw 2006, 68). Det ene depot består af 19 færdige type
I dolke og kan derfor defineres som resultatet af en standardiseringsproduktion, men hvorvidt
dolkene er ofringer eller gemt til eksport er dog svært at vide. Dog forefindes selvsamme typer og
lokalflint i store mængder i bl.a. Norge, så flintdepotet kunne formentlig bruges til begge dele(Apel
2000; 2001). Flintdolkproduktionen i Danmark må ikke desto mindre defineres som værende
standardiseret, men også kommodificeret, hvilket bl.a. kommer til udtryk i antallet og udseendet
af de eksporterede dolke fra Danmark. En‐type depoter af flintdolke forefindes specielt i
koncentrerede områder omkring produktionsområderne, hvilket også er en indikation på
midlertidige opbevaringsmuligheder(Vandkilde 2005a, 389). En‐type depoter skal dog formentlig
også generelt mistænkes som værende deponering af genstande til mulig videredistribuering frem
for rituel ofring, men mere om depoternes betydning senere.
Det tidlige metals værdi i det senneolitiske Danmark
Importen af de tidligste metaller i SN I i det danske område ser ikke ud til at være inkorporeret i
den menneskelige struktur og habitus pga. metallernes praktiske værdi, men derimod pga. dets
prestige værdi i forhold til religiøse ofringer og/eller personlige tilhørsforhold. Metallerne i SN I,
ender næsten alle deres livscyklus i vådområdedepoter(Vandkilde 2005b, 11), og kan derfor siges
at have en extrinsix inalienable værdi. Metaller har derfor ikke nogen standardværdi i SN I, da de
få genstande der er, får en særdeles høj unikum værdi. Alligevel er ca. 42 % af alle registrerede
fladeøkser i Danmark af type 1‐9, dog type 8 ekskluderet, markant forkortet pga. genslibning, og
hele 47 % har skader på økseæg(Vandkilde 1996, 44). Primitive lav‐randede økser har vidt
forskellige grader af genopslibning og skade på æg, alt afhængig af gruppering og type. 71 % af
gruppe A økserne har skader eller slibespor på æg, og spøjst nok har de importerede og
formentlige prestigefulde anglo‐irske og pseudo anglo‐irske økser markante spor efter skader på
æg. Alle anglo‐irske økser har skader på æggen, imens 80 % af pseudo anglo‐irske økser har spor
efter påvirket æg(Vandkilde 1996, 67‐8). Dette kunne måske være en indikation på den
metallurgiske viden og know‐how, der var til stede i det danske område i SN. Hvad angår de mest
primitive økser, kan det formodes at der efter forholdsvis kort tid har været en anseelig masse af
mennesker, der har kunnet producere disse genstande til husbehov(Kuijpers 2008, 52‐3).
Prestigegenstande, og genstande med stor nødvendig viden om produktionsmetode som de anglo‐
irske økser lavet af bronze og med sirlig ornamentik på, har derimod formentlig ikke været noget
den almene smed har turdet kaste sig over. Det kan derfor også være, at de primitive økser har
været omsmeltet efter gevaldigt slid, hvorimod de anglo‐irske økser er genstande man ikke har
kunnet omsmelte da man har frygtet destruering, og genslibning derfor har været meget mere
nærliggende. En anden årsag til, at de anglo‐irske økser ikke er blevet omsmeltet og genopslibet,
kan måske også være, at genstandene er inalienable gaver til oprettelse af faste relationer eller
handelsforbindelser mellem grupperingseliter. Økserne er derfor ikke bare alienable genstande, og
kan derfor ikke bare gå ind i en reproduktionssfære i deres nye kontekst, da de udstråler en værdi
og tilknytning som går langt ud over den materielle.
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Fra alienability til inalienability og tilbage igen
Import af anglo‐irske bronzeøkser med påsatte øskener og anglo‐irsk ornamentering i SN i
Danmark(Vandkilde 1996, 89‐91), giver måske et eksempel på import af udenlandske
typegenstande, men hvoraf de transformeres ind i en ny kontekst (Vandkilde 2000, 28‐30).
Tilsvarende anglo‐irske bronzeøkser, findes ikke på samme måde i Storbritannien, hvilket derfor
måske kan definere disse import økser som en kommercialiseret tilgang af produktionen til
eksport mod et nordeuropæisk område. Det kan dog også være ændringer foretaget lokalt pga.
praktiske hensyn og logistik i forhold til genstandsbetydning og brug som evt. smykke og
prydgenstand som vedhæng frem for redskab. Dette virker dog mere dog mere usandsynligt da
den daværende begrænsede specialiserede viden har gjort dette til et større og mere besværlig
omdannelse, men også usandsynligt grundet den mulige frygt for at destruere objektet ved
tildannelsen med vedhæng frem for uden.
Figur 4. Forneden til venstre: Anglo‐irsk økse fra Store Heddinge, Sjælland(Vandkilde 1996, 87)

Figur 5. Foroven til højre: Anglo‐irsk økse med øskener fra Ahneby, Slesvig‐Holsten(Vandkilde 1996,
89)
Men uanset hvorvidt objekter er produceret med henblik på egen konsum eller ekstern konsum,
så har objekter indlejrede værdier, bibeholder værdier, eller får tillagt nye værdier. Derfor kan en
’neutral’ genstand også ændre værdi i forhold til kontekst, da producentens ide og modtageres ide
om genstanden kan være vidt forskellige. Genstanden kan på denne måde også gå fra at være en
alienable genstand til at være en inalienable genstand med indlejret værdi, og vice versa(Weiner
1985, 224; Vandkilde 2000, 33). Inalienable objekter, er genstande der besidder besjæling eller
indlejret værdi som rækker ud over den funktionelle, og kan på den måde knytte sig til individer og
grupper som værende defineringen af dem selv. Dette kan bl.a. blive udformet via
gavegivning(Godelier 1999). Inalienable genstande viser også hvem individer og grupperinger er i
forhold til andre, men tildeles vidt forskellige værdisystemer i forhold til kontekst(Weiner 1985,
210). Genstande får dermed værdi i forhold til dets historiske funktion, dets plads og gerninger i
fortiden, og kan også tildeles værdi i forhold til dets udveksling og dermed dets fælles besjælede
værdi igennem grupperingen(Mauss 2000, 10‐1; Weiner 1985, 212). Materiel kultur er derfor en
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aktiv og indflydelsesrig partner i social reproduktion og transformation(Vandkilde 2000, 3). Den
materielle kultur er således den menneskelige struktur arv, og derfor ejer genstandene og landet
mennesket, fordi de er bundet af den struktur. Dette validerer også udsagnet ’land owns
people’(de Coppet 1985, 88‐9). Territorialitet og retten til territorialitet, stedfæstes igennem ens
genealogiske ret til lokalområdet, og forfædrene er derfor ens sikring og retfærdiggørelse af
ejerskab af land(de Coppet 1985). Men med ændrede menneskelige strukturer og ændrede
strategier for socialt hierarki og subsistens strategi i SN, ændres ejerskabsrettighederne formentlig
på samme måde som genstandene. Ejerskab kan således siges at gå fra at være inalienable til at
være alienable, eller også sagt at den sociale og kulturelle struktur ændres fra, at genstandene og
omgivelserne ejer grupperingsidentiteten til at mennesket og grupperingen ejer genstandene og
omgivelserne via deres indflydelse, udveksling og relationer.
Centraleuropæisk standardisering og kommodifikation
Danmark er ikke det eneste land med standardisering og kommodifikation. Standardisering og
kommodifikation foregår i forskellige stadier over det meste af Europa omkring 2000 f.kr., men
heraf er det specielt den standardisering og kommodifikation, der foregår i det centraleuropæiske
område, som virkelig får betydning for den videre kulturudvikling i Europa. Skabelsen af
neutraltyper er som tidligere sagt, netop defineringen af en kommodifikation, altså skabelsen af
en genstand som kan udveksles. I Centraleuropa blandt Ûnetice‐ og den Danubiskekultur, bliver
kobber og tinproduktion det fundamentale strategiske grundlag for en stor del af befolkningen.
Dette sker primært pga. den geografiske lokalfordel omkring de naturlige kobber og tin
forekomster, og som ellers kun også forekommer på de britiske øer. Kobber og tin bliver en
langdistanceudveksling til det meste Europa med udgangspunkt fra det centraleuropæiske
område. Dette resulterer i gevaldige muligheder for indflydelse på de sociale eliter over det
resterende Europa. Men udvekslingen af metaller er ikke bare små tilfældige efterspørgsler på et
paneuropæisk plan, men en konstant efterspørgsel. Derfor har produktionsområderne også en
stor rolle for den generelle udvikling af menneskelig struktur blandt aftagerområderne.
Omkring ca. 2000 f.kr. i midten af den centraleuropæiske tidlige bronzealder(Junk et al. 2001;
Vandkilde 2005a, 379), kommer der en mulighed for udveksling af en neutraltype i form af
ösenringe. Årene omkring 2000 f.kr., defineres også som en skelsættende tid, hvor gevaldige
fundamentale sociale og kulturelle forandringer finder sted blandt de centraleuropæiske
kulturer(Vandkilde 2007a, 91), hvilket formentlig kort tid efter bl.a. afspejler sig i overgangen fra
SN I til SN II i Sydskandinavien med en oprigtig indtræden i det paneuropæiske
udvekslingskompleks(Vandkilde 2007a, 118).
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Figur 6. Til venstre: Ösenhalsring(Wilde 1995). Til højre: 19 Ösenhalsringe fra Pfedelbach‐
Untersteinbach(Junk et al. 2001)
Ösenringe, eller ösenhalsringe(se figur 6), ösenringebarren, og spangenbarren(se figur 8), er blevet
studeret af mange forskellige forfattere, og med vidt forskellige synspunkter på deres funktionelle
betydning og værdi. Opsummeret er der tre konklusioner for ösenringes funktion, og disse er:
1. Form og funktion pga. udveksling af kobber
2. Produceret til religiøse formål til deponering og ofring
3. Proto‐valuta for udveksling af genstande
(Krause & Pernicka 1998, 223)
Hvorvidt ösenringe rent faktisk er det ene eller det andet, er yderst svært at konkludere noget på
da vi aldrig kan finde et endegyldigt svar. Det er således op til den enkelte at tage stilling til hvilken
teori man finder mest plausibel. Det der kan siges om ösenringe er dog at det drejer sig om en
standardiseret og kommodificeret vare. Krause & Pernicka(1998, 223) fremviser et interessant
resultat af næsten 3000 analyser over kemiske metalkompositioner i en eftersøgning efter
’klassisk’ ösenringekobber(se figur 7).
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Heraf skulle der undersøges i
hvilken forbindelse ösenringe med
’klassisk’ ösenringkobber var en
måde at transportere kobber på,
for derefter at omsmelte dem.
Heraf bliver deres resultater, at 2/3
dele af genstandene med ’klassisk’
ösenringekobber stadig forefindes i
barre såsom ösenringe. Det er
derfor ikke en stor mængde, der er
blevet ændret til brugsgenstande.
Dette taler måske for at ösenringe,
og andre barre såsom
ribbensformede spangenbarren,
har haft en anden værdi en blot
transport af kobber.

Figur 7. Ovenover:
Distribueringskort over genstande
med ’klassisk’ ösenringkobber
(Junk et al. 2002)

Figur 8. Til venstre: Spangenbar(Wilde 1995, 270)

Krause & Pernickas(1998) forslag for ösenringenes
funktion bliver, at det måske drejer sig om at
ösenringe kan defineres som en proto‐valuta, altså
en standardværdi, hvorefter varer handles og gives værdi. Det interessante er dog også, hvorledes
en sådan standardisering af smelteprocessen har foregået for at få næsten samme resultat ved det
færdige produkt. Krause & Pernicka’s(1998, 225) forslag er derfor, at det drejer sig om en standard
produktionsproces indenfor det alpine område, og dermed også en fælles ide om en
efterbearbejdningsproces og koldforarbejdningsproces.
I et studie af Majolie Lenerz‐De Wilde(1995) bliver ösenringe, og andre genstande, også undersøgt
i forhold til standardisering, men denne gang i en undersøgelse af standardiseret vægt og
undersøgelser af faste vægtsystemer. Wilde(1995) finder herigennem frem til en meget
interessant teori over forståelsen af ösenringes vægtenheder. To standardvægtenheder bliver
konkluderet på baggrund af disse undersøgelser, hvilket må siges at indikere standardisering, og
måske også fastsættelse af ösenringe i forhold til standardværdier. Wilde advokerer således også
for ösenringene som værende en prämonetäre Zahlungsmittel. Wilde(1995) foreslår ligeledes en
udviklingskronologi over de forskellige typer af ösenringe, som lyder; fra 1. ösenhalsringe, til 2.
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ösenringbar, og til sidst 3. Spangenbar. Dette kan derfor også forstås som en ændring fra
genstandene som værende 1. ornamentering, til 2. fast ring værdi, til 3. proto‐valuta. Dette kan
dog også ses som overgang fra lokaltypisk genstand, til standardisering, og til sidst til
kommodifikation. Således kan det argumenteres, at proto‐valuta var en stærk komponent for den
sociale udvikling på baggrund af ideer om ösenringe og proto‐valuta, men en konklusion om en
paneuropæisk proto‐valuta omkring 2000‐1700 f.kr. skal dog formentlig tages meget påpasseligt.
Der er dog ingen tvivl om at produktion i det centraleuropæiske område har været standardiseret
og kommodificeret, men ting ændrer konstant værdi i forhold til kultur og kontekst(Kopytoff
1986). I et studie af Innerhoffer(1997) påvises det således hvordan ösenringe træder ind i helt nye
kontekster, alt afhængig af hvor langt væk det kommer fra produktionsområdet. Som sagt, så skal
en‐type depoter formentlig i høj grad tolkes som opbevaringsdepoter, imens flertype depoter taler
for intentionel symbolsk personificeret værditillæg. Deponeringer der forefindes i moser,
vådområde og andre utilgængelige områder, må derfor i høj grad tilskrives som værende ofringer
frem for beholdere. Som det kan ses på figur 9, er der forskellige mønstre for deponeringen og
dermed formentligt også forskellige mønstre for brugen og værdien af ösenringe.
Figur 9. Distribueringskort over central‐
og nordeuropæiske ösenringe fundet i
en‐type depoter(sorte cirkler),
ösenringe i flertype depoter(hvide
cirkler), Spangenbarren(sorte
trekanter), og store symboler betyder
50+ i antal (Innerhoffer 1997, 57)
Det sydlige Centraleuropa og den
Danubiske kultur, ses som et tydeligt
produktionsområde for ösenringe.
Ösenringe findes således her
hovedsagligt i en‐type depoter,
hvorimod jo længere væk fra
produktionsområdet, og heraf jo mere
nordpå, des mere kommer genstanden
ud af sin originalkontekst og ide og
tillægges derfor nye værdier. Hvilket
konkluderende må siges at advokere
for en forståelse af ting i forhold til
dets kontekst. Dette problematiserer
ikke muligheden for standardisering,
kommodificering og
kommercialisering, men bevidner om
aftagerområdernes transformering af
genstandene ind i nye kontekster.
Ideernes flygtighed, men tingenes
bestandighed.
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Afrunding
Ideer og ting vandrer, men transformeres ind i nye menneskelige strukturer(Kopytoff 1986).
Standardisering og kommodifikation kan konkluderes at være til stede på et paneuropæisk plan,
men bliver defineret vidt forskellig i forhold til kontekst. Menneskelig struktur og habitus er ikke
en simpel ting at forandre. Ikke desto mindre opstår der hurtigt en fælles paneuropæisk
værdsættelse af metaller. Men metallerne værdsættes vidt forskelligt, alt afhængig af social
struktur og logistiske muligheder for inkorporering af disse. Sådan er det med alle ting som ikke er
logistisk tilgængeligt for alle. Produktionsområder af et råstof udvikler derfor en helt anden
struktur end den, der inkorporeres blandt aftagerområderne, hvilket også kommer til syne i den
danske flintdolkeproduktion. Men ting og ideer forandres efterhånden som de fjerner sig fra
producenten, for dermed at indgå i helt nye strukturer. Ösenringene er det tydeligste bevis for
dette. Ösenringenes indlejrede ide fra producenten og produktionens lokalområde, er
standardiseret og kommodificeret omkring produktionsformer til skabelsen af faste værdier.
Ösenringenes standardværdi, metallurgiske sammensætning, og produktionsform, vidner om en
brug og værdi, der kan defineres som en proto‐valuta. Denne ide ser dog hurtigt ud til at forandre
sig efterhånden som genstandene vandrer, og jo længere nordpå ösenringene vandrer, jo mere
værdi får den enkelte ösenring. Ösenringene går således fra at være alienable genstande, til at
være inalienable genstande, hvilket bl.a. kommer til udtryk i vådområde offerdepoterne med
flertyper i det nordeuropæiske område(Vandkilde 2005a, 388). Flintdolkene i Danmark kan dog
formentlig på samme måde som ösenringene definere en standardværdi i forhold til andre
genstande, men det er også en værdiforståelse, der går på tværs af kulturgrænser. Flintdolkene
bliver ligeledes udvekslet blandt faste relationer og områder gennem tid, selvom antallet af
eksporterede flintdolke falder med den gradvise adoptering af metaller. Visse aftagerområder af
flintdolkene tilegner sig specielt fint producerede flintdolke, såsom det Nordhollandske område
,som har markant større flintdolke end dem eksporteret til Sverige. Men i det danske område
formindskes egen beholdning af flintdolke, hvilket tyder på lokal orientering mod eksport. Det må
heraf konkluderes, at standardisering og kommodifikation foregår på baggrund af vidt forskellige
materielanskuelser, men at standardiseringen og kommodifikation formentlig også har været
skabt som en mulighed for at sætte standardværdier, eller i det mindste kunne sammenligne
værdier i forhold til en fælles forstået struktur og accepteret materielkultur. Men
standardværdier, i form af bl.a. flintdolke i det skandinaviske område, er ikke standardværdier i
Centraleuropa. De centraleuropæiske standardværdier, såsom ösenringene, er heller ikke
standardværdier i Skandinavien. Ting, ideer og mennesker vandrer, men transformeres ind i deres
nye kontekster, for mennesker bruger ting, ideer og mennesker på den bedst mulige måde i
forhold til menneskelig struktur og kapitalmaksimering i egen kontekst.
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