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niveau af hverdagslivet, dets organisation og økonomi på grundlag af tilstedeværelsen af en exceptionel
samling af fund og spor fra langhuse med forsænkede gulve, som stammer fra sen stenalder og tidlig

bronzealder. Helt ny viden er skabt ved analyser og fortolkninger af det omfattende fundmateriale. En viden,
som antagelig i mange år fremover vil komme til at spille en væsentlig rolle i forståelsen af den vigtige og
spændende overgangstid fra stenalder til bronzealder (perioden ca. 2350-1600 f.Kr.). De grundlæggende
materialer, der præsenteres og diskuteres i denne bog vedrørende sporene af dagliglivet, er hovedsagelig
fundet ved nye arkæologiske udgravninger i den centrale del af Limfjordsområdet, men i forhold til de

bredere perspektiver og betragtninger er de ofte relateret til hele regionen og i flere henseender også til det
øvrige Sydskandinavien og andre områder.

Bogen er udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Museum Salling.
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