The Pitted Ware Culture
on Djursland

Mellem ca. 3000 og 2800 f.Kr. begyndte den grubekeramiske
kultur at bevæge sig fra den nordøstlige del af Europa til de danske kyster omkring Kattegat og til Norge. De bedste arkæologiske beviser, vi har på dette, er fra Djursland. The Pitted Ware
Culture on Djursland indeholder 12 individuelle tekster, der hver
især præsenterer fund fra udgravningsområdet ved stenalderbopladsen Kainsbakke ved Grenaa samt fra et udpluk af andre
udgravede og ikke-udgravede områder på Djursland.
Ud over grubekeramiske artefakter, går værket ligeledes i dybden med spor fra datidens fauna og flora. Flere af de videnskabelige tekster er viet til kronologien såvel som herkomsten af
artefakter og udvalgte faunarester. Ud fra disse fund og analyser bliver den grubekeramiske kultur på Djursland tolket som en
gruppe eller et folk, der opstod lokalt ud fra deres forgængeres
tragtbægerkultur. Dette lokale folk valgte at skille sig ud fra sine
tragtbægernaboer ved at skabe deres egen unikke identitet.
Denne identitet kan forstås som en kombination af grubekeramiske træk i den materielle kultur og en rituel adfærd, der er
opstået gennem tæt kontakt med neolitiske grupper på Sveriges
vestkyst, og med elementer fra samtidige tragtbægerfolk fra andre dele af Danmark.
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