Subsistensøkonomi i en brydningstid
Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Moesgård Museum

© Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96)

De zooarkæologiske analyser

Susanne Østergaard

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgård Museum
Nr. 11

2013

Subsistensøkonomi i en
brydningstid
Den Grubekeramiske
kultur i Østjylland
De zooarkæologiske analyser
Susanne Østergaard, cand. mag.

Indledning
Dyreknoglematerialet der her analyseres, stammer fra den store bopladsgrube A47 på DJM 1900, Kainsbakke og fra bopladsen DJM 1930, Kirial
Bro. Gruben på Kainsbakke blev halvt udgravet i 1982 og i 2002/3 udgravedes den anden halvdel. Under 2002/3 gravningen blev udtaget systematiske jordprøver til ﬂotering og det her analyserede knoglemateriale er fra
ﬂoteringsresten.
Dyreknoglematerialet er identiﬁceret ved hjælp af referencesamlingerne
på afdeling for Konservering og Naturvidenskab på Moesgård Museum og
samlingen på Zoologisk Museum i København. Der ud over er der anvendt
to netbaserede databaser til identiﬁcering af knogleelementer og arter:
• Busekist, J. (2004): “Bone Base Bal�c Sea”, a computer supported
iden�ﬁca�on system for ﬁsh bones. Version 1.0 for MS-Windows CDROM. h�p://www.bioarchiv.de, University of Rostock, Germany.
• Archaelogical Fish Resource. Dep. Of Archaeology. The University of
No�ngham. United Kingdom. (www.ﬁshbone.no�ngham.ac.uk)
Yderligere er der anvendt relevant faglitteratur (se litteraturlisten).

Materialet
Det undersøgte dyreknoglemateriale er fra ﬂoterede prøver fra udgravningen af Kainsbakke år 2002/3 og fra Kirial Bro år 1987. Da det er et ﬂoteret
materiale, er fragmenterne meget små og fragmenterede (Se tabel 1).
Knoglerne er forsøgt bestemt til lavest mulige taxonomiske niveau og er
kvantiﬁceret til antal fragmenter (nisp). For de artsbestemte fragmenter er
der noteret spor efter, hvad der måtte være af bearbejdning, snit/hug og
ildpåvirkning.
Materialet er forberedt og bearbejdet af mag.art. Jacob Kveiborg i sommeren 2013 og analyseret af cand.mag. Susanne Østergaard i efteråret 2013.
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Tabel 2. *Ved antal fragmenter over 200, er antallet estimeret.
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•
Busekist, J. (2004): “Bone Base Baltic Sea”, a computer supported identification system for fish bones. Ver-
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de, University of Rostock, Germany.
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Archaelogical Fish Resource. Dep. Of Archaeology.
The University of Nottingham. United Kingdom. (www.
Floteringsresten fra Kirial Bro viste sig, at indeholde meget små mængder
fishbone.nottingham.ac.uk)
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Tabel 3.
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og krop. Dette gælder mest udtalt for de ﬁskearter, der er talrigst til stede i
materialet.
Fjæsing
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Fjæsing. Fisken bliver max. 40-45 cm lang, er velsmagende, men spises ikke meget i

Danmark i dag (Muus&Nielsen 2006). Foto: Fra ministeriet for fødevarer, landbrug og
ﬁskeri`s hjemmeside.
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Tabel
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fulgt
af ål og
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De fundne ﬁskearters optimale fangsttidspunkt strækker sig fra forår til
ceret to musearter: Markmus og rødmus. Der er dog en
efterår med ﬂest arter i sommermånederne.

mulighed for, at de er resente. Hvilket ville kunne afklares
med en C14 datering.
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Tabel 5
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Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger
resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk
genstandsmateriale.
Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig
tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser,
vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter
samt arkæozoologiske undersøgelser.
Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks.
besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af
konserveringsteknisk karakter.
Alle rapporterne kan downloades fra Moesgård Museums hjemmeside
www.moesmus.dk. Eftertryk med kildeangivelse tilladt.
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