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Smakkerup Huse n a Hent PDF Her fremlægges for første gang de arkæologiske resultater fra de dansk-
amerikanske udgravninger i årene 1989 og 1995-97 ved Smakkerup Huse i nærheden af Kalundborg.  

Bopladsen ved Smakkerup Huse stammer fra ældre stenalder, som traditionelt er blevet anset for at være en
periode med kulturel tilbagegang i Nordeuropa. Det var først, da de mere oplyste landsbyboere fra yngre

stenalder dukkede op på scenen og efterlod sig tegn på landbrug, at tilbagegangen blev vendt.  De sidste 30
års arkæologiske fund har dog fået forskerne til at se på den ældre stenalders jæger-samlere som langt mere
komplekse kystboere, der gav perioden fornyelse, og som dygtigt tilpassede sig et hastigt skiftende miljø.

 Fundene fra udgravningerne ved Smakkerup Huse er med til at tegne dette anderledes billede. På
udgravningsstederne har man bl.a. fundet en anløbshavn for stammebåde og knogler fra det måske ældste
kendte tamkvæg i Danmark, hvilket vidner om en gradvis overgang til agerbrug. Et af de allervigtigste fund
er en lille bemalet sten, som muligvis forestiller en skildpadde. Mønstret på stenen er gengivet på forsiden.

Bogen indeholder også et resumé på dansk.
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