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Introduktion
Med støtte fra Kulturarvsstyrelsens rådighedssum 2009 har Moesgård Museums Konserverings- og naturvidenskabelige afdeling analyseret et større
knoglemateriale fra brandtomter med bevarede rester af indebrændte dyr.
Materialet stammer fra en række arkæologiske fund omkring Limfjorden
og skal samlet set dateres til århundrederne omkring Kristi fødsel, dvs. sen
førromersk og ældre romersk jernalder (figur 1).
Projektet blev foranlediget af det seneste fund af en velbevaret brandtomt
ved Skals i Midtjylland. Her har Viborg Stiftsmuseum under ledelse af Dorthe Kaldal Mikkelsen haft mulighed for at udføre en detaljeret undersøgelse,
som blandt andet omfatter resterne af mere end 10 indebrændte dyr.
Fundet fra Skalnæsgård Vest er ikke det første af sin art. Tidligere er der
undersøgt brandtomter med indebrændte dyr ved Nr. Tranders i Aalborg
(Nielsen 2002, Nielsen 2007 samt Kveiborg 2008), Siggård ved Skive (Aabo
2001), Grønvang på Mors (Hatt 1928) samt Ginderup og Sdr. Ydby i Thy
(Kjær 1930 og Olsen 2007).1 En gennemgang af den tilgængelige litteratur
vedrørende disse fund har vist, at der med enkelte undtagelser aldrig er
foretaget detaljerede zooarkæologiske undersøgelser af de bevarede knogler
med henblik på at besvare spørgsmål vedrørende staldbrug og husdyrhold
m.m. Desuden er det mere end 80 år siden, at de første fund blev analyseret.
Det blev derfor besluttet at analysere fundene på ny med udgangspunkt i en
specifik problemstilling vedrørende jernalderens staldbrug.
I denne delrapport vil resultaterne af de nye undersøgelser af knoglematerialet fra Ginderup i Thy blive præsenteret.

1) Fundet af et får (Ovis aries) i en brandtomt på lokaliteten Flejsborg i Himmerland er
tidligere blevet tolket som resterne af et indebrændt dyr (Klingenberg & Nielsen 1994).
Denne tolkning synes ikke længere gangbar (B.H. Nielsen, Vesthimmerlands Museum;
skriftlig meddelelse). Fundet indgår derfor ikke i projektet.
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Figur 1: Oversigt over kendte lokaliteter fra ældre jernalder med indebrændte husdyr. (Efter
Kveiborg 2008: Figur 10).

Historik
Ginderupbopladsen er en af de klassiske thylandske byhøje fra ældre jernalder. Den skal overordnet set dateres til romersk jernalder.2
Nationalmuseet foretog under ledelse af Hans Kjær en række undersøgelser fra 1916-17 og frem. Ved Kjærs død i 1932 overtog Gudmund Hatt
udgravningerne, hvorefter han forestod yderligere tre udgravningskampagner i årene 1933-34. Under sidstnævnte kampagne deltog også lederen af
Nationalmuseets 1. afd. Johannes Brøndsted. Gennem Nationalmuseets
undersøgelser er fremkommet et stort og alsidigt materiale, bl.a. en række
velbevarede brandtomter. Udgravningerne vakte stor opsigt, da man fandt
en lang række spektakulære indretnings- og konstruktionsmæssige detaljer
(Kjær 1928 & 1930, Hatt 1935 samt Christensen et al. 2007).
Fra tre af husene (hus G, I og I4) er desuden indsamlet en større mængde
knogler, som vil blive analyseret i det følgende. Knoglerne fra udgravningerne er tidligere gennemgået af M. Degerbøl ved Zoologisk Museum, Københavns Universitet (Z.M.K. 11/1926 & Z.M.K. 9/1928). De tre huse skal
alle dateres til ældre romersk jernalder (1.-2. århundrede e.Kr.).3

2) Ginderup, Heltborg sogn, Refs herred, Thisted amt. UTM: 465863/6266627, zone 32.
Stednr. 110605-88.
3) Tak til Nationalmuseet samt Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum,
Københavns Universitet for hjælp og assistance i forbindelse med gennemgang af
arkiver og tilladelse til at benytte materialet.



Figur 2: Oversigt over brandtomt (hus G) fra Ginderup. Koncentrationen af brændte knogler er
markeret med rødt. (Fra Nationalmuseets arkiv ).

Hus G
I forbindelse med Kjærs undersøgelser i 1926 fremkom brandtomten af et
ca. 12½ x 4½ m stort øst-vest orienteret langhus (figur 2). Husets beboelse
lå i den vestlige del og havde lergulv. Den målte ca. 7½ meter og var adskildt
fra husets stald ved en stenrække. Stalden, som udgjorde de resterende 5 m
mod øst, var forsynet med jordgulv (Nielsen 2007:27).
I en alkovelignende konstruktion på 1½ x 1¼ m i beboelsesdelens nordvestlige hjørne fandtes en stor mængde brændte knogler. I følge Degerbøls
bestemmelser repræsenterer de mindst tre stykker kvæg, tre får samt et svin
(Z.M.K. 11/1926). Degerbøl tolkede knoglerne af får og kvæg som indebrændte dyr, mens knoglerne af svin kunne repræsentere et kødforråd, da
der kun blev identificeret knogler fra de bagerste ekstremiteter.

Hus I
Hus I blev undersøgt i 1927-28 af H. Kjær (figur 3). Det første år fandt
man den østlige afgrænsning på huset, og det efterfølgende år fritlagde man
tomten i sin helhed, hvilket betød, at man fik et visuelt helhedsindtryk af
jernalderhusets organisation. Huset målte 1½ x 4½ m og var orienteret
omtrent øst-vest. Beboelsen var placeret i husets østlige del, mens stalden lå
placeret mod vest. Beboelsesdelen var størst og målte ca. 7½ meter, mens
stalden målte 5 m. Beboelsen var forsynet med et tykt lergulv, mens staldens
gulv var en noget ringere blanding af ler og jord. Der fandtes ingen tegn på,
at stalden var nedsænket i forhold til beboelsen. Endvidere kunne det konstateres, at husets vægge var tørvebyggede med en indvendig foring af ler.
Ifølge Kjær synes stalden forsynet med båseskillerum samt en række spor
efter nedrammede tøjrpæle. Ved en af disse fandtes et overskåret bindsel
som et vidnesbyrd på, at i al fald enkelte dyr blev reddet ud af stalden. At
ikke alle dyr blev reddet ud i tide, fremgik af fund af brændte knogler. Knoglerne fandtes både i beboelsesdelen og i stalden (Kjær 1930:19ff).
Degerbøl undersøgte knoglematerialet i 1928 (Z.M.K. 9/28). Det repræsenterede minimum seks dyr. Fire får, et svin og muligvis et stk. kvæg. To af
fårene samt svinet havde fundet vej ind i beboelsesdelen.
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Figur 3: Oversigt over brandtomt (hus I) fra Ginderup. Forekomster af brændte knogler er markeret med rødt. (Efter Kjær 1930: figur 2).

Hus I4
I 1933-34 udgravede G. Hatt en serie successivt aflejrede hustomter, hvoraf
to var brandtomter. I en af brandtomterne (hus I4) fandtes ildpåvirkede
knogler (figur 4). Huset målte ca. 14 x 5 m og var orienteret øst-vest. Beboelsen udgjorde ca. 8 meter og var placeret i husets vestlige del, mens stalden
udgjorde den østlige del. Beboelsen var forsynet med lergulv, mens staldens
gulv var af jord. Huset havde tørvevægge, som målte op mod 1½ m i tykkelse. Indvendigt var væggene foret med ler. Husets østlige del lå noget lavere
end den vestlige. Ifølge profilopmålingerne synes der dog mere at være tale
om et gradvist fald fra vest mod øst end en egentlig neddybning af stalden
(Hatt 1935: figur 5).
Husets østende – dvs. stalden, indeholdt en række knogler, og især en
enkelt koncentration langs sydvæggen indeholdt en større mængde. Dele af
koncentrationen blev opsamlet som præparat og udgravet på Nationalmuseet. Degerbøls bestemmelser viser, at fundet indeholdt knogler af et får og
et svin (Hatt 1935: 37ff).
Knoglerne blev ikke oprindeligt tolket som værende fra indebrændte dyr,
men snarere som stærkt forbrændte rester af et kødforråd. Af Hatts beretning (s. 13f) fremgår det, at tolkningen primært byggede på en antagelse
om, at stalden var forbeholdt de større dyr kvæg og heste. Hverken knogler
eller Degerbøls rapport har desværre kunnet genfindes, og det har derfor
ikke været muligt at analysere materialet på ny. I Hatts beretning står der, at
fåret var repræsenteret ved ribben, hvirvler, knogler af de forreste og bagerste ekstremiteter samt kranium. Sandsynligvis knogler fra et helt dyr (lam).
Fra svin fandtes tandfragmenter, overarmsknogle samt mellemfod.
Hvorvidt Hatts tolkning af fundet er korrekt kan diskuteres. Det kan, set
med nutidens briller, undre, at maden blev opbevaret i stalden.



Brændte knogler

Figur 4: Oversigt over brandtomt (hus I4) fra Ginderup. Koncentrationen af brændte knogler er
markeret med rødt. (Efter Hatt 1935: figur 5).

Metodik
Materialet fra hus G og hus I er undersøgt sommeren 2009 på Moesgård
Museums Konserverings- og naturvidenskabelige afdeling. Enkelte fragmenter er undersøgt ved hjælp af den komparative knoglesamling ved AZA
(Archäologisch-Zoologische Arbeitsgruppe), Archäologisches Landesmuseum, Schloss Gottorf, Schleswig.4
Knogler fundet i arkæologisk kontekst kan kvantificeres på flere måder (Lyman 2008, Reitz & Wing 1999: 171ff). Materialet i indeværende delprojekt
er kvantificeret vha. MNI (the minimum number of individuals). Grunden
hertil er, at materialet som udgangspunkt består af hele dyr, og at et af de
primære formål med projektet er at bedømme, hvor mange dyr der er repræsenteret i de enkelte fund.
MNI er en analytisk kvantificeringsmetode, hvor det vurderes, hvor mange dyr/individer der som minimum er repræsenteret i materialet. Materialet kvantificeres i første omgang knogleelement for knogleelement (MNE:
the minimum number of elements), hvor det for hvert enkelt noteres, hvor
mange dyr de mindst repræsenterer. Når dette er gjort, udregnes MNI på
baggrund af det eller de elementer, som måtte stamme fra flest dyr. Opti-

4) Tak til Moesgård Museums samarbejdspartnere ved Archäologisches Landesmuseum,
Schloss Gottorf for adgang til samlingerne og beredvillig assistance.



malt set inkluderer MNI-beregninger knoglernes størrelse og alder. I forbindelse med studier af brændte knogler kan det dog ofte være svært at afgøre, hvorvidt eksempelvis en overarmsknogle fra hhv. højre og venstre side
af kroppen er fra et og samme dyr. Dette er tydeligt illustreret i forbindelse
med analysen af knoglerne fra Nr. Tranders, hvor knogler fra hhv. venstre
og højre fod fra en ko udviser store størrelsesforskelle (Kveiborg 2009a).
Derfor er det primært knoglernes ontogenetiske alder,5 som er af afgørende
betydning for kvantificeringen. Eksempelvis repræsenterer tre fuldt udviklede lårbensknogler fra højre side og tre ufuldstændigt udviklede hælben fra
venstre side seks individer i alt. Lårben og hælben er parrede knogler, og
hvert dyr har kun én af disse knogler i hhv. højre og venstre side af kroppen.
Desuden færdigdannes hælbenet på et tidligere stadie i dyrets udvikling end
lårbenet, hvorfor de færdigudviklede lårben ikke kan være fra samme dyr
som hælbenene.
Dyrenes alder bedømmes på baggrund af en analyse af tændernes og knoglernes udvikling. Da knoglerne i kroppen udvikles forskelligt og færdigudvikles på forskellige tidspunkter i dyrets liv, er det muligt at benytte disse oplysninger til at vurdere dyrets udviklingsmæssige stadie. Bedømmelsen tager
udgangspunkt i publicerede undersøgelser af recente dyr. Det er vigtigt at
holde sig for øje, at de absolutte aldersangivelser, som optræder i analysen,
er en bedømmelse af recente dyr på samme ontogenetiske udviklingsstadie
som det indsamlede materiale. De kan ikke umiddelbart overføres til det
arkæologiske materiale, da det er uvist, hvorvidt tænder og knogler udvikles
med samme hastighed hos recente og forhistoriske racer. Desuden tyder
noget på, at knogler, hvor fusionen mellem diaphyse og epiphyse kun akkurat er færdig, kan disartikulere igen ved ildpåvirkning, og derved bedømmes yngre, end de egentlig er (Worley 2005). De relative aldersangivelser:
ufuldstændigt udviklet (juvenil), tilnærmelsesvis fuldt udviklet (subadult) og
fuldt udviklet (adult) er derfor generelt at foretrække. Aldersbedømmelserne bygger på oplysninger hos Habermehl 1975 samt Silver 1969.
Generelt er tænder kun til stede i et begrænset omfang, når det drejer sig
om et ildpåvirket materiale, og ofte er de meget fragmenterede, da emaljen
splintres ved høje temperaturer. Det gælder også i tilfældet Grønvang. Det
har derfor ikke i nævneværdig grad været muligt at benytte tændernes grad
af slitage til at bedømme dyrenes omtrentlige alder, da metoden fordrer, at
alle tænder i kindtandsrækken er bevarede (Grant 1982).
Som sagt krymper knoglerne i varierende grad under ildpåvirkning alt efter knogletype, temperatur m.m. (Iregren & Jonsson 1973 samt Gilchrist
& Mytum 1986). Det er derfor ikke muligt at kønsbedømme dyrene med
baggrund i de formodede størrelsesforskelle mellem hanner og hunner. For
at kunne kønsbedømme dyrene er det derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i knogler, som udviser kønsspecifikke morfologiske træk. Den her
benyttede metode tager udgangspunkt i kønsforskelle på bækkenknoglerne.
Metoden er især anvendelig hos kvæg, får og ged og udmærker sig ved at
kunne benyttes på et fragmenteret materiale (Greenfield 2006). Følgende
litteratur er benyttet i forbindelse med en kønsbedømmelse af dyrene: Boes-

5) Ontogenese: Individets udvikling fra æg til færdigt udviklet individ.



sneck 1969, Greenfield 2006, Grigson 1982, Hatting 1995 samt Prummel
& Frisch 1986.
Sidst, men ikke mindst, er der givet en subjektiv beskrivelse af knoglernes
farve samt en vurdering af, hvorvidt knoglerne synes ildpåvirkede eller ej.
Her er alene tale om observationer af rent visuelle og makroskopiske forhold. Der er således ikke udført kemiske og mikroskopiske analyser.

Resultater
I det følgende afsnit præsenteres resultaterne af de seneste analyser af
knoglematerialet fra Ginderup hus G og hus I.

Hus G
Materialet fra hus G udgør langt det største materiale indsamlet fra Ginderup. Fundet udgøres primært af x463. Hertil kommer dog et fragment af
en ubrændt mellemfodsknogle fra kvæg og et ubrændt lårbensfragment fra
en hest (x476) samt dele fra en-to hunde (x475). Sidstnævnte fund repræsenterer sandsynligvis et konstruktionsoffer. Det synes rimeligt at antage, at
ingen af de to fund skal ses som en del af branden. Desuden skulle der være
brændte knoglefragmenter i x442 og x489. Disse er tilsyneladende ikke indleveret til bestemmelse på Zoologisk Museum. Af korrespondancen mellem
Degerbøl og Kjær fremgår det, at x463 er det mest interessante fund. Det
udgør koncentrationen af knogler langs den sydlige væg i stalden. De øvrige
småfund af brændte knogler, som fandtes spredt i stalden, er således ikke
bevarede.
Selv små ansamlinger af brændte knogler kan dog være at stor vigtighed.
Således bestod hovedparten af det indsamlede materiale fra brandtomten
ved Skalnæsgård Vest af tandsæt, da dyrenes knogler kun sjældent var bevarede. Det synes dog ikke umiddelbart muligt at finde frem til de manglende
fund fra hus G.

Figur 5: Brændte knogler af får (og ged) fra Ginderup (hus G). Bemærk den homogene forbrænding.



Materialets beskaffenhed
Knoglerne fra x463 udgør en temmelig homogen masse. Knoglerne er
moderat fragmenterede, dvs. at ingen af knoglerne er hele, men en række
ledender m.m. er bevaret i en sådan grad, at de uden problemer lader sig
bestemme til art og element. Knoglerne synes alle at have været udsat for
forholdsvis høje temperaturer og oxidering. De fremstår derfor, når man ser
bort fra de seneste knap 2000 års jordfarvning, lyse grågule til hvide (figur
5). At dømme efter knoglernes struktur og størrelse er de desuden blevet
deformeret, og flere er krympet betragteligt.

Osteologisk gennemgang af knoglematerialet

x463

Tamsvin (Sus scrofa domestica)		

						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

x463

Tamkvæg (Bos taurus)

Fragment af venstre hofteben: coxae sin (os ischii),
fusioneret i acetabulum, tuber ischiadicum ufusioneret.
Fragment af venstre hofteben: coxae sin (løs ufusioneret
tuber ischiadicum), tilhører sandsynligvis ovenstående.
Fragment af højre hofteben: coxae dx (os ischii),
fusioneret i acetabulum, tuber ischiadicum ufusioneret.
Venstre lårben: femur sin (ufusioneret distal epiphyse).
Højre lårben: femur dx (distale 1/3 inkl. ufusioneret distal
epiphyse).
Højre lårben: femur dx (proximale ½ af diaphysen inkl.
ufusioneret trochanter major).
Højre skinneben: tibia dx (proximal epiphyse), prox. epip.
delvis fusioneret.
Højre skinneben: tibia dx (fusioneret distal epiphyse).
Hornstejle fra højre side: (processus cornualis).
Hornstejle fra venstre side: (processus cornualis).
Hornstejle: (processus cornualis), Fire mindre fragm.
Kraniefragment fra højre side: (processus jugularis).
Underkæbe: mandibula (to stk. corpusfragm.)
Højre underkæbe: mandibula dx (proc. muscularis).
Venstre underkæbe: mandibula sin (ramus incl. processus
articularis).
1. halshvirvel: atlas (ventrale del af fovea articularis cranialis).
2. halshvirvel: axis (et fragment af processus articularis cranialis).
Halshvirvel: vertebra cervicalis (facies terminalis cranialis),
fusioneret.
Brysthvirvel: vertebrae thoracicae (corpus), facies art. caud.
et cran. fusionerede.
Brysthvirvler: vertebrae thoracicae (4 stk. corpus), facies
art. caud. et cran. ufusionerede.
Lændehvirvel: vertebrae lumbales (corpus), facies art. cran.
ufusioneret.
Korsben: sacrum (promunturium), facies art. cranialis fusioneret.
Korsben: sacrum (promunturium), facies art. cranialis ufusioneret.
Halehvirvel: vertebra coccygis (corpus), facies art.cran. et
caud. Ufusionerede.
Ribbensfragmenter: costae (otte stk.)



x463

Tamkvæg (Bos taurus)

Højre overarmsknogle: humerus dx (distale 1/3 med fusioneret epiphyse).
Højre overarmsknogle: humerus dx (dist. 1/3 med delvis
fusioneret epiphyse), knoglen synes fra et noget større, men
yngre dyr end ovenstående.
Højre albueben: ulna dx (fragment af processus olecrani).
Alder uvis.
Højre albueben: ulna dx (fragment af processus olecrani).
Alder uvis.
Knoglen synes fra et noget større,men yngre dyr end ovenstående).
Højre albueben: ulna dx (ufusioneret proximal epiphyse).
Højre spoleben: radius dx (capitulum radii), prox. epip. fusioneret.
Højre spoleben: radius dx (capitulum radii), prox. epip. fusioneret.
Fragmentet synes fra et noget større, men yngre dyr end
ovenstående.
Venstre spoleben: radius sin (to fragmenter af trochlea radii). Alder uvis.
Venstre mellemhånd: metacarpus III/IV sin (prox. 1/3),
prox. epip. fusioneret.
Venstre mellemhånd: metacarpus III/IV sin (fusioneret
dist. 1/3).
Venstre mellemhånd: metacarpus III/IV sin (hel, pånær
ufusioneret dist. epip.)
Knoglen synes fra et noget større, men yngre dyr end ovenstående.
Højre mellemhånd: metacarpus III/IV dx (tilnærmelsesvis
hel), dist. epip. fusioneret.
Højre mellemhånd: metacarpus III/IV dx (proximalt fragment).
Højre hofteben: coxae dx (os pubis), fusioneret i acetabulum. (♀)
Venstre lårben: femur sin (caput femoris), caput fusioneret.
Venstre lårben: femur sin (diaphysefragment inkl. trochanter minor). Alder uvis.
Højre skinneben: tibia dx (prox. 1/4), prox. epip. samt tuberositas tibiae fusioneret.
Venstre skinneben: tibia sin (prox. 1/3), prox. epip. samt
tuberositas tibiae fusioneret.
Venstre skinneben: tibia sin (dist. 1/3), dist. epip. ufusioneret.
Højre skinneben: tibia dx (dist. fragm.), sandsynligvis ufusioneret, dog svært at bedømme med sikkerhed.
Højre skinneben: tibia dx (dist. fragm.), dist. epip. fusioneret.
Venstre skinneben: tibia sin (diaphysefragment med foramen nutritium).
Skinnebensfragment: tibia (diaphysefragment).
Højre hælben: calcaneum dx (hel), tuber calcanei fusioneret.
Venstre hælben: calcaneum sin (apex mangler), tuber ufusioneret.
Højre hælben: calcaneum dx, muligvis ufusioneret tuber.
(USIKKER).
Venstre rulleben: astragalus sin (tilnærmelsesvis hel).
Fodrodsknogler fra venstre side: To stk. centro tarsale sin



x463

Tamkvæg (Bos taurus)

(hele). Den ene større end den anden.
Venstre mellemfodsknogle: metatarsus III/IV sin (hel), fusioneret.
Højre mellemfodsknogle: metatarsus III/IV dx (tilnærmelsesvis hel), fusioneret.
Venstre mellemfodsknogle: metatarsus III/IV sin (prox.
fragm.)
Tåknogle: phalanx 1 (hel), fusioneret.
Tåknogle: phalanx 1 (fragment). Større end ovenstående.
Tåknogle: phalanx 2 (fragment).
Tåknogle: phalanx 3 (hel).
Mellemfod/-hånd: mp III/IV (syv diaphysefragmenter).
Mellemfod/-hånd: mp III/IV (fem fragmenter af ufusionerede distale ledender).

x463

Får/ged (O. aries/C. hircus)

Venstre underkæbe: mandibula sin (fragment af ramus inkl.
proc. articularis).
Højre underkæbe: mandibula dx (margo interalveolaris).
Halshvirvel: vertebra cervicalis (corpus), begge facies articularis ufusionerede.
Venstre spoleben: radius sin (fragment af ufusioneret distal
epiphyse).
Venstre spoleben: radius sin (½ diaphyse inkl. dele af dist.
epip.), fusioneret distalt.
Venstre spoleben: radius sin (ufusioneret distal epiphyse).
Venstre spoleben: radius sin (capitulum radii), fusioneret.
Venstre albueben: ulna sin (proximalt fragment), tuber olecrani ufusioneret.
Fragment af mellemhånd: metacarpus III/IV (diaphysefragm.)
Venstre hofteben: coxae sin (os pubis). Alder uvis. (♂)
Venstre hofteben: coxae sin (os ischii (acetabulum)), sandsynligvis fusioneret.
Højre hofteben: coxae dx (os ischii (acetabulum)). Alder
uvis.
Højre hofteben: coxae dx (os pubis). Alder uvis. (♂)
Højre hofteben: coxae dx (os pubis). Alder uvis. (♀)
Venstre lårben: femur sin (fragment af ufusioneret distal
epiphyse).
Venstre skinneben: tibia sin (fragment af fusioneret distal
epiphyse).
Venstre skinneben: tibia sin (distale 1/4), fusioneret.
Venstre skinneben: tibia sin (distale ½), fusioneret.
Højre skinneben: tibia dx (distale 1/3), fusioneret.
Skinneben: tibia (tre diaphysefragmenter). Alder uvis.

x463

Hest (Equus caballus)

Brysthvirvel: vertebra thoracicae (hel pånær dele af arcus/
spina), færdigudviklet.

Antallet af dyr samt deres køn og alder
I materialet (x463) er fundet rester efter et svin, to stykker kvæg og tre får.
Desuden fandtes en enkelt ryghvirvel fra en fuldt udviklet hest.
De identificerede knogler fra svin er alle fra de bagerste ekstremiteter,
hvilket i sin tid fik Degerbøl til at foreslå, at der kunne være tale om et
kødforråd. Denne tolkning synes bekræftet af tilstedeværelsen af snitspor
på mindst et af de fundne hofteben (figur 6). Snitspor er ofte vanskelige at
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identificere i et brændt materiale, da knoglerne deformeres, sprækker og
krymper. Samtidig kan det være svært at afgøre, hvorvidt der er tale om
et mærke opstået i forhistorisk tid eller under indsamling af materialet. På
knogler, som ikke har været påvirket af ild, vil man ofte kunne se på brudfladernes farve og form, om der er tale om et nyt eller gammelt brud. I et
hårdt brændt materiale er dette ofte svært, da knoglen er ensfarvet fra yderst
til inderst.
Svineknoglerne synes fra et subadult dyr, at dømme efter et moderne
sammenligningsmateriale omkring 2-3½ år gammelt.

Figur 6: Del af bækkenknogle (Os ilium) fra tamsvin (Sus scrofa domestica) med hugspor.

At dømme ud fra de identificerede kvægknogler er der fundet rester efter et
fuldt udvokset individ og et ungdyr. Førstnævnte synes at have opnået en
anseelig alder, mens sidstnævnte ikke synes ældre end 1½ år. Et fragment
af et hofteben er ud fra knoglens udformning bedømt til at være fra en ko
(♀). Der er generelt fundet knogler fra alle dele af skelettet, både fra det
fuldt udviklede dyr og ungdyret, og der er ikke observeret snitspor på knoglerne. Knoglefragmenter, som kan henføres til det yngste dyr, synes, trods
den unge alder, noget større end de øvrige kvægknogler. På baggrund af de
observerede størrelsesforskelle og det kønsbestemte hofteben er det derfor
oplagt at tolke de mindre og færdigudviklede knogleelementer som værende
fra en ko og de noget større knogler som værende fra en tyrekalv/okse. Som
sagt er det ikke muligt at bedømme, hvor meget knoglerne er krympet, og
de kan være krympet i forskellig grad. Tolkningen skal derfor benyttes med
forsigtighed.
Får og ged er, til trods for tilstedeværelsen af mindst tre individer, kun
repræsenteret ved et fåtal af knogler. På figur 5 er samtlige identificerede
knogler fra får og ged gengivet. Umiddelbart synes fragmenterne at være fra
får. Det er dog ofte svært at adskille knogler fra får og ged (Boessneck 1969
samt Prummel & Frisch 1986). Dette gælder ikke mindst, når materialet
er fragmenteret og ildpåvirket. Knoglerne repræsenterer, at dømme efter
knoglernes ontogenetiske alder, et fuldt udvokset individ samt to juvenile/
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subadulte dyr. En bedømmelse af tre fundne fragmenter af bækkenknogler
peger på, at der er knogler fra minimum et hunfår og en vædder/kastrat i
materialet.
En enkelt knogle er som skrevet identificeret til at være fra hest. Det kan
synes underligt, at dyret kun er identificeret ved et enkelt fragment. Det
kan dog ikke udelukkes, at der blandt de uidentificerede fragmenter, hvoraf
der findes mange, kan være flere knogler fra hest. Blandt de uidentificerede fragmenter forefindes stykker af kranie, ryghvirvler, skulderblad, lårben
samt skinneben. Både store (kvæg/hest) og mellemstore dyr (får/ged/svin/
hund) synes til stede.
Det synes ikke muligt at bedømme årstiden for branden på baggrund af
de tilstedeværende knogler.

Hus I
Fundet består af seks mindre koncentrationer: x638-39, x668, x674 samt
x685-86. Tre fund er fra husets beboelsesdel (x638-39 og x674), mens to er
fra stalden (x685-86). X668 har ikke kunnet genfindes på oversigtsplanen,
og placeringen er derfor uvis (figur 3).

Materialets beskaffenhed
Mængden af knogler fra hus I er begrænset. Samtidig er det ekstremt fragmenteret, og kun et fåtal af de bevarede knoglefragmenter har kunnet identificeres til art og/eller knogleelement.
I modsætning til knoglerne fra hus G er der, hvad angår knoglernes farve,
tale om et heterogent materiale. Således fremstår x638-39 og x674 sværtede gråsorte, mens knogler fra x668 og x685-86 fremstår gråhvide. Hvad
angår sværtningen af x638-39, er der dog primært tale om en misfarvning
forårsaget af den omkringliggende jord, som synes at have været meget trækulsholdig. Generelt har alle fragmenter været udsat for høje temperaturer
og fremstår gennembrændte.
De sværtede knogler er alle fundet i husets østlige del (beboelsen), mens
de hvidbrændte knogler er fra husets vestlige del (stalden).

Osteologisk gennemgang af knoglematerialet
x638

indet. 					

						

x639

får/ged (O. aries./C. hircus)		
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
		
						

Kraniefragmenter. (Ubestemmelige) flade knoglefragmenter.
Kraniefragment: (proc. jugularis/condylus occipitalis).
Kraniefragment fra højre side (frontale dx m. foramen
subraobitale), usikker bestemmelse. Synes at være fra et
hornløst (kullet) får.
Ryghvirvler: vertebrae. Ca. otte stk. (atlas, vert. cerv.,
thor. & lumb.) – alle med ufusionerede facies articularis.
Ribben: costae. Ca. 17 fragmenter.
Venstre skulderblad: scapula sin (cavitas et collum),
fusioneringsgrad uvis.
Højre albueben: ulna dx (proc. olecrani), fusioneret tuber.
Højre skinneben: tibia dx (condylus tibia med.),
fusioneret.
Højre skinneben: tibia dx (ufusioneret proximal epiphyse).
Fodrodsknogle (Ct sin) fra venstre side.
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x639

tamsvin (Sus scrofa domestica)
						
						
tamkvæg (Bos taurus)		
						
						
						
indet. 				
						

Kraniefragment fra venstre side (Os incisivum inkl. hjørnetand (C sup sin). (Synlig men ej brudt frem).
Fortand: I1 sup. sin (uden slitage).
Kraniefragmenter fra højre side (proc jugularis samt
meatus acusticus ext. osseus).
Venstre albueben: ulna sin (proc. anconaeus).
Tåknogle: phalanx 2.
Desuden forefindes enkelte fragm. (bl.a hvirvler), som
synes store nok til at være fra kvæg eller hest.

x668

tamkvæg (Bos taurus) 		
Mellemfodsknogle: metatarsus (prox. fragment).
indet. 				10 stk. ubestemmlige rørbensfragmenter.

x674

tamkvæg (Bos taurus)
indet.					

x685

får/ged (O. aries./C. hircus)		
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

x686

får/ged (O. aries./C. hircus)		

						
						
						
						
						

Muligt skinnebensfragment (tibia dx)
Enkelte små ubestemmelige fragmenter.
Kraniefragmenter (condylus occipitalis sin+dx,
protuberantia occ., proc. zyg. dx, premax., m.fl. samt ikke
mindst proc. cornualis).
Venstre underkæbe (mandibula sin). Margo interalveolaris
samt proc. articularis.
Højre underkæbe (mandibula dx). Margo interalveolaris
samt proc. articularis.
Tænder (dentes).Ca. 25 fragmenter. Der findes fragmenter fra både over- og undermund.
Ikke færdigt udviklede tænder vidner om, at der er tale om
et ungt dyr.
Kraniefragmenter. Bl.a. premaxilla dx og proc. cornualis.
Venstre underkæbe:mandibula sin. 2 stk. (margo. interalveolaris).
Højre underkæbe: mandibula dx (margo interalveolaris).
Tænder: dentes. Bl.a. to mælketænder (insicivi)
med meget let slitage.

NB! En lille æske uden nummer indeholder fragmenter af en højre underkæbe samt enkelte tænder
(sandsynligvis dI og dp2) fra et lam eller et kid. Der kan meget vel være tale om fragmenter tilhørende individerne i x685-686.

Antallet af dyr samt deres køn og alder
Analysen peger på, at der forefindes knogler fra minimum to får/geder, et
svin og et stykke kvæg i beboelsesdelen, mens der er knogler (kranier) fra
tre får/geder i stalden. Dvs. mindst syv individer. Knoglemængden er dog
yderst beskeden.
Kvæget er til stede ved enkelte kraniefragmenter, samt et fragment af
hhv. albueben, mellemfod, tåknogle samt muligvis skinneben. Dyrets køn og
alder kan ikke bedømmes nærmere. Alle knogler af kvæg er fundet i husets
beboelsesdel.
Svin er til stede ved endnu færre fragmenter. Der forefindes et enkelt
kæbefragment samt et par tænder. En af tænderne sidder endnu i kæben.
Bedømt på denne baggrund er der tale om knogler fra et ungt svin ikke
ældre end 6-12 mdr. (Habermehl 1975: 123 og Silver 1969: 298f). Svineknoglerne er ligeledes fundet i beboelsesdelen.
Fra får (og ged?) er fundet fragmenter fra minimum to dyr i beboelsesdelen. Et fuldt udvokset individ og et juvenilt individ. Mindst et af dyrene
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synes uden horn (kullet). Der er fundet knogler af både kranie, ryg, samt
forreste og bagerste ekstremiteter. I stalden fandtes ligeledes knogler af får
eller ged. Til forskel fra ovennævnte er der alene tale om kranie- og underkæbefragmenter. Som det fremgår af figur 7, er der tale om fragmenter fra
minimum tre dyr. Disse synes langt mere gracile end dyrene i beboelsesdelen. At dømme ud fra knoglernes ontogenetiske alder er der tale om tre
meget unge lam/kid – højst nogle få uger gamle. Dette fremgår blandt andet
af to mælkefortænder, hvor der kun akkurat kan påvises slitage. I både x685
og x686 fandtes fragmenter af hornstejler, og det formodes derfor, at minimum to af de tre lam/kid havde horn.

Figur 7: Underkæbefragmenter fra minimum 3 lam/kid (hus I).

Dyrenes placering
At der har været opstaldet dyr i hus I synes åbenbart, da der i staldens nordvestlige del fandtes et kreaturbindsel (Kjær 1930: figur 9 samt Christensen
et al. 2007: figur 11). Sammenligner man denne placering af kvæget med
andre fund, synes der at være en god overensstemmelse (Kveiborg 2009b).
Kigger man på placeringen af pælehuller langs staldens nordlige og især
sydlige væg, er det tydeligt, at det er her kvæget, og evt. hestene har været
tøjret (figur 3). I bunden af flere pælehuller fandtes spor efter rådnede eller
forkullede pæle.
Også lammenes/kiddenes placering genfindes i andre fund. I et af de bedst
bevarede fund af indebrændte dyr (Nørre Tranders) stod fårene umiddelbart indenfor indgangen i staldens nordlige del (Kveiborg 2009a). Det kan
undre, at der kun forefindes knogler fra underkæbe og kranium fra de tre
lam/kid. Spørgsmålet er, om der er tale om indebrændte dyr? I forbindelse med udgravningerne ved Skalnæsgård Vest var dyrene hovedsageligt til
stede ved tandfragmenter. De øvrige knogler var ikke bevaret, hvilket sandsynligvis skyldes dårlige bevaringsforhold. Noget sådant synes ikke tilfældet
her, hvor selv meget små og tyndvæggede knoglefragmenter fra kranierne er
bevaret. Man må derfor formode, at også kroppene ville have været til stede,
hvis der var tale om hele indebrændte dyr.
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Kjær tolker tilstedeværelsen af enkelte sten i stalden som vidnesbyrd på
båseskillerum (Kjær 1930: 27f). Denne tolkning synes dog ikke overbevisende. Således er der ikke umiddelbar logik i placeringen af stenene, og mod
nord mangler mulige markeringer helt. At stenene i et eller andet omfang
kan have haft en funktion i forbindelse med opstaldningen af dyr kan dog
ikke udelukkes.

Årstidsindikationer
Som sagt er der fundet knogler af tre helt unge lam. Forudsætter man, at
får typisk læmmer i det tidlige forår, giver dette mulighed for at bedømme,
hvornår på året huset brændte ned. I midlertid er det som sagt usikkert,
hvorvidt lammene skal tolkes som indebrændte dyr. Hvis der er tale om resterne efter tre indebrændte kid eller lam, må huset være brændt ned forår/
sommer.

Afslutning
Fra tre af husene på Ginderupbopladsen er der indsamlet brændte knogler
i en sådan mængde, at materialet oprindeligt blev tolket som værende rester
efter indebrændte dyr. Det drejer sig om hus G, I og I4. De to første fund
er blevet behandlet i ovenstående analyse. Begge huse indeholder knogler
fra mindst syv dyr. I hus G fandtes rester af et svin, to stykker kvæg, tre får
og en hest. I hus I fandtes et svin, et kvæg og fem får/geder. I modsætning
til andre fund af indebrændte dyr er hovedparten af knoglerne fundet i husenes beboelsesdele. Samtidig synes der at være indikationer på snitspor på
mindst én knogle fra hus G (figur 6). Desuden er alle svineknogler fra samme hus fra dyrets bagparti, og kan således repræsentere skinker opbevaret i
huset. Fra hus I er antallet af knogler generelt sparsomt, og flere af dyrene
er kun repræsenteret ved et enkelt eller ganske få knogleelementer. Således
er alle tre lam/kid fundet i stalden alene repræsenteret ved deres kranier og
underkæber.
Overordnet set kan det ikke udelukkes, at knoglerne i de her beskrevne
fund nærmere repræsenterer kødforråd, konstruktionsofre o.l. end indebrændte husdyr. Som det fremgår af den afsluttende delrapport (VI) i projektet, er der heller ikke fundet sikre spor af slagge, som normalt forefindes
i store mængder i brandtomter med indebrændte dyr (Kveiborg 2009b).
Tolkningen af fundene fra hus G og I som indebrændte dyr må således siges
at være tvivlsomme, om end det ikke helt kan afvises.
I delrapport VI om projekt Bondens dyr vil fundene fra Ginderup blive
sammenlignet udførligt med andre fund af samme art (Kveiborg 2009b).
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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 Moesgaard Museums hjemmeside.
Eftertryk med kildeangivelse tilladt.
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