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Danskernes historie er kort. Kun små 15.000 år - ikke meget i 
den store fortælling om menneskets gang på jorden, der alminde-
ligvis antages at have varet et par millioner år. På det tidspunkt lå 
Danmark bart og øde hen, formet af den ismasse, der som følge 
af stigende temperaturer var smeltet og havde trukket sig nordpå. 
Det var den seneste af mange istider – men måske ikke den sidste. 
Afsmeltningen tog et par tusind år, og i denne periode blev det 
landskab, som vi kender, formet. Nogle steder jævnede isen ud og 
skabte f lade sletter, andre steder skubbede den sammen og lavede 
bakker og dale. Overalt efterlod den store og små sten og klip-
peblokke, der lå spredt ud over det hele. Lidt forenklet kan man 
sige, at isen efterlod en helt renvisket ”tavle”, som mennesket siden 
har skrevet og tegnet på i 15.000 år. 

Indvandring
12.500-8.900 f.Kr. - Jægerstenalder



I begyndelsen var der ingen planter og dermed ingen dyr. Og 
uden planter og dyr heller ingen mennesker. Men langsomt blev 
det golde, øde og forblæste landskab indtaget af de sejeste plan-
ter, nemlig lyng, græs og buske som birk, polarpil og havtorn. 
Den slags lever ryper, sneharer, lemminger og mus af – dyr som 
rovfugle med stor fornøjelse sætter til livs. Efterhånden som ve-
getationen – planterne – fik fat, bredte rensdyrene sig længere og 
længere mod nord. Dermed var der skabt livsgrundlag for menne-
sket – de første ”danskere”. 

Bjerlev

Stevns

Køge Bugt

Sølbjerg

Ommelshoved

Egtved

Slotseng

Tolk A

Hjarup

Ahrensburg

Negembötel

Hintersee

Stallberg

Jels

På kortet her ses nogle af de ruter rensdyrene og dermed også rensdyrjægerne fulgte. De røde prikker markerer de vig-

tigste steder, hvor der er fundet redskaber fra denne tidlige jægerkultur.



Rensdyrjægerne jagede også andre dyr end deres navn fortæller. 
Men rensdyrene var vigtige, fordi man fra dem fik kød at spise, 
skind til telte og klæder, sener til snor og buestrenge, ben og 
tak til redskaber samt tænder, der kunne bruges som smykker. I 
Nordtyskland, hvor de kom fra, har man fundet bopladser med 
spor efter deres boliger i form at stenkredse – de sten, der har 
holdt teltet tæt mod jorden. Også i Danmark er der fundet bo-
pladser, men her kun redskaber af f lint, ben og tak samt knogler 
fra de nedlagte dyr. 

Efterhånden som isen trak sig længere og længere nord på, og 
temperaturen steg, blev buske og småtræer til regulær skov. Rens-
dyrene var ikke uddøde – de trak blot nordpå i hælene på isen og 
det åbne landskab, den efterlod. Samerne i Sverige og Norge le-
vede indtil for ikke så mange årtier siden af og med rensdyrene på 
en måde, der mindede lidt om forholdene i den ældste stenalder i 
Danmark. De folk, der blev tilbage, måtte tilpasse sig til et liv i et 
urskovslignende landskab. 

Det mest typiske redskab for rensdyrjægerne er de såkaldte skafttungespidser. De 

har været brugt til såvel pile- som spydspidser.




