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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.
Projektet blev foranlediget af det seneste fund af en velbevaret brandtomt
med bevarede knogler ved Skals i Midtjylland, hvor spørgsmål vedrørende
husdyrholdets sammensætning og staldbrug m.m. blev diskuteret.1
Det analyserede materiale stammer fra en række lokaliteter omkring Limfjorden og skal samlet set dateres til århundrederne omkring Kristi fødsel.
Dvs. sen førromersk og ældre romersk jernalder. Materialet udgør således
en homogen fundgruppe afgrænset i både tid og rum (figur 1).
Analysen omfatter knoglefund fra 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). Den opfølgende bearbejdning af udgravningerne ved Skalnæsgård Vest er endnu ikke afsluttet, og fundet indgår ikke i projektet.2
Denne delrapport indeholder en sammenfattende diskussion af dyrehold
og staldbrug i ældre jernalder. De enkelte lokaliteter er beskrevet i selvstændige rapporter (Kveiborg 2009a-e).

1) VSM 09168 Skalnæsgård Vest, Skals sogn, Rinds herred, Viborg amt.
UTM: 524922 / 6268837 Zone: 32. Stednr. 130911-95.
2) 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).

Baggrund
Dyreholdets og især kvægets økonomiske, sociale og kulturelle rolle har
været flittigt diskuteret gennem de senere år (bl.a. Barker 1999, Roymans
1999 og Russell 1998). Desuden har man tidligere forsøgt at rekonstruere
dyreholdets størrelse og sammensætning ud fra gårdenes og staldenes størrelse. Dels som udgangspunkt for en diskussion af arealanvendelse o.l. (Edgren & Herschend 1982, Hvass 1985) og dels som grundlag for en analyse
af landsbyens og samfundets hierarkiske opbygning i ældre jernalder (Hvass
1988 samt Nielsen 1982). Desuden har de sociale, økonomiske og agrartekniske konsekvenser af staldbrugets indførelse været diskuteret (Myrdal
1984, Ramusssen 1999 og Zimmermann 1999a-b).
Fælles for de mange teorier er, at de primært tager udgangspunkt i andre
arkæologiske data end faunalevn samt i etnografiske og historiske kilder.
Kun i enkelte tilfælde indgår knoglefund som en del af grundlaget for en
diskussion af dyreholdet. I disse tilfælde har det primært været bopladsfundne knogler – i funktionen af husholdningsaffald, som har været benyttet. Normalt er sammensætningen af bopladsfundne knogler et resultat af
en lang række processer, som ofte kan være vanskelige at udrede. Desuden
er de bopladsfundne knogler ofte et resultat af successive aflejringer, hvor de
enkelte hændelser ikke lader sig adskille. Hertil kommer, at affaldsgruber og
udsmidslag kun sjældent kan knyttes til de enkelte huse i forbindelse med
undersøgelser af større bebyggelseskomplekser.
I modsætning hertil står fund af indebrændte dyr. Disse fund er resultatet af specifikke hændelser, og udgør dermed et unikt udgangspunkt for en
diskussion af dyrehold og staldbrug. Det skyldes, at denne kategori af fund
ikke har været udsat for den samme lange række af taphonomiske processer
som de bopladsfundne knogler.
En gennemgang af den tilgængelige litteratur vedrørende indebrændte
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dyr viser, 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. (Hatt 1928,
Kjær 1930, Kveiborg 2008, Nielsen 2002 og 2007, Olsen 2007 samt Aabo
2001). Det er nu mere end 80 år siden, at de første fund blev analyseret, og
med tanke på fagets udvikling, både metodisk og teoretisk, må det formodes, at en fornyet gennemgang af materialet vil kunne bibringe væsentligt
nyt.

Materialet
Det gennemgåede materiale stammer fra syv forskellige hustomter fordelt
på fem lokaliteter (jf. figur 1). Mængden af knogler fra de forskellige udgravninger er meget varierende, hvilket sandsynligvis skyldes faktorer såsom
antallet af indebrændte dyr, bevaringsforhold, ildens påvirkning samt indsamlingsprocedure og registreringsmetode. På baggrund af forskelle i ildens
påvirkning af knoglerne kan det gennemgåede materiale groft set inddeles i
tre kategorier: 1) forholdsvis velbevarede knogler og en begrænset mængde
slagge, 2) få og dårligt bevarede knogler og store koncentrationer af slagge
samt 3) homogent, hårdtbrændte og velbevarede knogler uden slaggeforekomster (figur 2).

Figur 2: Eksempler på to typer af bevaringsforhold repræsenteret i brandtomterne. Til venstre ses de velbevarede
brændte knogler af kvæg nr. 1 fra Nr.
Tranders, mens de dårligt bevarede
knogler samt store mængder slagge fra
hest nr. 2 fra Brønlund fremgår af billedet nederst på siden. (Foto: forfatteren samt Anne-Louise Haack Olsen).
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Figur 3: Mindre slaggeklump fra et af de analyserede fund. Slaggen formodes dannet af forkullede
og sammenbrændte bløddele, hud og hår samt evt.
materiale fra staldgulvet, såsom strøelse og gødning.

Fra Nr. Tranders og til dels Grønvang synes knoglerne forholdsvis velbevarede (kategori 1), mens kun en meget lille del af knoglematerialet er bevaret
ved Siggård og Brøndlund. Her forefindes i stedet en stor mængde slagge
dvs. forkullede og sammenbrændte rester af kroppens bløddele såsom hud,
fedt- og muskelvæv samt strøelse og gødning (figur 3). I sidstnævnte kategori (2) hører også fundet fra Skalnæsgård Vest. Den tredje kategori af fund
udgøres af knogler fra beboelsesdelen i husene fra Ginderup og Brøndlund
(samt Skalnæsgård Vest), hvor knoglerne er meget homogent brændte og
gråhvide samt generelt velbevarede.
Det er endnu ikke klarlagt, hvorfor der er så store forskelle i bevaringstilstanden materialerne imellem. I materialet fra Nr. Tranders, som udgør det
største og bedst bevarede fund af indebrændte dyr, og hvor der generelt er
gode bevaringsforhold for knogler, er det dog tydeligt, at om end hovedparten af materialet, ud fra knoglernes farve og form, har været udsat for høje
varmegrader, forefindes også en stor mængde knogler, som umiddelbart
synes moderat brændte eller helt ubrændte (figur 4). Den meget uensartede forbrænding skyldes formodentlig et samspil mellem ildens varighed,
de opnåede temperaturer, oxygentilførslen og mængden af nedstyrtede bygningsdele forskellige steder i stalden samt knoglernes placering i kroppen i
forhold til dyrets leje m.m. Sidstnævnte faktor kommer klart til udtryk i en
markant forskel i graden af ildpåvirkning og bevaringstilstanden på knogler, som har vendt op mod ilden, og knogler som har ligget beskyttet mod
gulvet.

Figur 4: Patologiske knogler fra hest og kvæg i brandtomt A371 ved Nr. Tranders. Bemærk at knoglerne
kun er partielt brændte. Mellemhåndsknoglen til
venstre er sandsynligvis fra en trækokse (kvæg nr. 7).
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Jo mere ilt der tilføres, desto bedre brænder materialet, og jo hurtigere materialet indkapsles af nedstyrtede bygningsdele, desto før dæmpes ilden og
tilførslen af oxygen. Slagge, i form af karboniserede (forkullede) bløddele,
hud og hår, formodes opstået ved en reduceret forbrænding. Man kan også
forestille sig, at store mængder frisk gødning og urin samt gennemvædet
strøelse har reduceret forbrændingen af knogler i umiddelbar kontakt med
gulvet, og dermed har medvirket til dannelsen af slagge. De knogler, som er
fundet i beboelsesdelene i husene, udviser derimod ofte en meget homogen
forbrænding. Forklaringen her på kan være, at kødet har været opbevaret på
steder, hvor ilden hurtigt har opnået ekstremt høje temperaturer, og at ilttilførslen hermed har været høj, hvilket har optimeret forbrændingen.
Det er værd at bemærke, at forekomsten af slagge synes tæt forbundet til
fund tolket som rester af indebrændte dyr og mennesker. Således forekommer, så vidt vides, ikke slagge i fund tolket som kødforråd samt mellem
knogleaffald fra bopladser generelt. Slagge synes således at være en indikator på en forbrænding af hele individer inklusiv kropsvæske, bløddele, hud
og hår.

Metode
De forskellige fund er venligst stillet til rådighed af Museum Salling, Museet
for Thy og Vester Hanherred, Nationalmuseet samt Nordjyllands Historiske
Museum. Med undtagelse af enkelte udstillede fund samt præparater er materialet analyseret på Moesgård Museums Konserverings- og naturvidenskabelige afdeling. Under analysen har de kvartærzoologiske samlinger ved
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet samt Archäologish-Zoologische Arbeitsgruppe (AZA), Schloss Gottorf været konsulteret i
forbindelse med tvivlsspørgsmål m.m. Desuden er identifikationen af menneskeknogler blevet kontrolleret ved Antropologisk Laboratorium ved det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.3
Knoglerne er forsøgt bestemt med henblik på en arts- og elementbestemmelse, knoglernes ontogenetiske4 og til dels absolutte alder og dyrets køn.
Samtidig er eventuelle patologiske forandringer, snitmærker og hugspor blevet analyseret. I analyserne er tilstræbt en ensartet metodik, om end fundene
er meget forskelligartede med hensyn til bevaringsforhold, indsamlingsprocedure og dokumentationsniveau. Således er samtlige fund forsøgt kvantificeret ved en kombination af de enkelte fragmenter og knoglers indbyrdes
relation og en bedømmelse af det mindste antal repræsenterede individer
(MNI: minimum numbers of individuals). MNI synes ideel som kvantificeringsmetode i forbindelse fundsituationer, som de her omtalte, da et af analysens delformål netop er at bedømme antallet af indebrændte dyr. For en
diskussion af de forskellige kvantificeringsmetoder henvises til Lyman 2008

3) Tak til Nationalmuseet, museumsinspektør Anne-Louise Haack Olsen (Museet for
Thy og Vester Hanherred), museumsinspektør Inge Kjær Kristensen (Museum Salling),
ph.d.-studerende Niels Haue (Nordjyllands Historiske Museum/Aarhus Universitet),
kurator Knud Rosenlund (Kvartærzoologisk sektion, Statens Naturhistoriske Museum,
Københavs Universitet), Dr. Ulrich Schmölcke (AZA, Schloss Gottorf, Schleswig) samt
ph.d.-studerende Lise Harvig og professor Niels Lynnerup (Antropologisk Laboratorium,
Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet) for hjælp i forbindelse med projektet.
4) Ontogenese: Individets udvikling fra æg til færdigudviklet individ.
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samt Reitz and Wing 1999: 171ff). I forbindelse med artsbestemmelsen er
Boessneck 1969 samt Prummel og Frisch 1986 benyttet som udgangspunkt
for en differentiering af knogler fra får (Ovis aries) og ged (Capra hircus).
En relativ aldersangivelse i form af; ufuldstændigt udviklet (juvenil), tilnærmelsesvis fuldt udviklet (subadult) samt fuldt udviklet (adult) er foretrukket, om end dyrenes absolutte alder også er forsøgt udredt. Dyrenes
alder er bedømt ud fra knoglernes og tændernes udvikling på baggrund af
oplysninger hos Habermehl 1975 og Silver 1969. Hertil kommer Richardson et al. 1976 i forbindelse med en bedømmelse af lammefostre.
Dyrenes køn er primært forsøgt udredt på baggrund af kønsspecifikke
forskelle i bækkenets udformning (Boessneck 1969, Grigson 1982, Hatting 1995 samt Prummel & Frisch 1986). Metoden er først og fremmest
brugbar hos kvæg og får/ged og har den fordel, at det er muligt at bedømme
dyrets køn på baggrund af et fragmenteret materiale (Greenfield 2006).
Hertil kommer i enkelte tilfælde en vurdering af mellemhånds- og mellemfodsknoglernes udformning og størrelse. På grund af ildens påvirkning af
materialet er metoden dog begrænset til enkelte fund af meget velbevarede
og ufuldstændigt brændte knogler. Generelt krymper og deformeres knoglerne ved ildpåvirkning. Samtidig er graden af krympning ikke konstant,
hvorfor analyser af knoglernes størrelse, som udgangspunkt for en kønsbedømmelse, ikke er mulig (Gilchrist & Mytum 1986 og Iregren & Jonsson
1973). Hos hest og svin bedømmes dyrets køn som oftest på hjørnetændernes udformning, metoden har dog ikke kunnet benyttes i nærværende
projekt grundet materialets fragmentariske tilstand.

Resultater
I forbindelse med analysen af materialet fra Ginderup stod det klart, at
fundene fra Hus G og I ikke nødvendigvis repræsenterer indebrændte dyr.
Dyrenes placering, knoglernes art og beskaffenhed samt mulige snitspor
sandsynliggør, at der kan være tale om kødforråd samt muligvis konstruktionsofre. Fundet af et overskåret bindsel i hus I vidner dog om, at huset
rummede opstaldede dyr. Samme bindsel kan desuden tolkes som vidnesbyrd på, at de opstaldede dyr nåede ud af huset i tide. Samtidig har hverken
knogler eller knoglerapport fra hus I4 kunnet opstøves på Nationalmuseet
eller det kvartærzoologiske arkiv, hvorfor huset ikke indgår i analysen som
sådant. Det kan dog ikke udelukkes, at sidstnævnte fund rent faktisk repræsenterer indebrændte dyr (Kveiborg 2009d). Reelt set tager nedenstående
analyse derfor alene udgangspunkt i fundene fra Nr. Tranders, Siggård,
Grønvang samt Brøndlund, om end husene fra Ginderup vil blive nævnt,
hvor det skønnes relevant. De tre førstnævnte dateres til yngre førromersk
jernalder, mens husene fra de to sidstnævnte lokaliteter i Thy skal placeres i
ældre romersk jernalder.
De beskrevne resultater udgør en sammenfatning af de enkelte delprojekter. For en udførlig beskrivelse af de enkelte fund henvises til delrapport I-V
(Kveiborg 2009a-e).

Staldens udformning og organisation
Generelt set repræsenterer brandtomterne tidstypiske treskibede langhuse
med stald og beboelse placeret i hver sin ende. Husene er orienteret omtrent
øst-vest, har indgangen centralt placeret på husets ene eller begge langsider, og de synes alle forsynet med jord- eller tørvebyggede vægge. Gulvet
i beboelsen er forsynet med stampet ler eller kridt, mens stalden er uden

6

ekstraordinært påførte gulvlag. Husene fra Nr. Tanders, Siggård og Brøndlund er forsynet med neddybede staldgruber, mens huset fra Grønvang (og
Hus I ved Ginderup) synes uden nedsænket stalddel. På nær huset fra Nr.
Tranders, som måler 18 x 5 meter, er husene omtrent lige store (ca. 14 x 5
meter). Staldene kan udgøre op mod halvdelen af husenes samlede længde,
men synes som oftest kun at udgøre 2/5, mens bebeboelse og evt. indgangsrum udgør de resterende 3/5.
I husene fra Nr. Tranders, Grønvang samt Brøndlund er stalden placeret
mod øst, mens huset fra Siggård har stalden placeret i husets vestlige del.
Sidstnævnte placering gælder også for hus I fra Ginderupbopladsen, hvor
opstaldning af dyr er sikkert dokumenteret i form af bindsel og tøjrpæle.
Båseskillerum er muligvis repræsenterede i huset fra Siggård samt hus I
fra Ginderup, dog er udformningen samt antallet af båse ikke helt klarlagt.
Derimod synes det sikkert, at ingen af husene fra Nr. Tranders, Grønvang
og Brøndlund var forsynet med båseskillerum. Opstaldning af dyr synes
således ikke betinget af tilstedeværelsen af båseskillerum. Fund af bindsler
og/eller tøjrpæle i huset fra Brøndlund, Siggård og hus I fra Ginderup vidner dog om, at dyrene har været fikseret, så de ikke har kunnet bevæge sig
frit i stalden. Dette passer fint i tråd med de observationer, som blev gjort
vedrørende dyrenes placering i staldene ved hhv. Nr. Tranders og Brøndlund. Om end intet kan udredes af dyrenes individuelle orientering, synes
dyrene umiddelbart opstaldet artvis. Fra Nr. Tranders synes endvidere spor
efter et mindre indelukke i staldens nordvestligste del umiddelbart op mod
indgangsrummet.

Dyrenes art og antal
Som beskrevet i afsnittet vedr. staldens udformning og organisation er der
forholdsvis store overensstemmelser husene imellem. Dette gælder også for
antallet af dyr samt dyrenes art. Kun Nr. Tranders adskiller sig markant
fra de øvrige fund.5 Stalden i huset fra Nr. Tranders indeholdt mindst 15
dyr. Syv stykker kvæg, tre heste, fire får samt en enkelt gris, mens staldene
fra Siggård, Grønvang og Brøndlund indeholdt rester af hhv. seks, syv og
seks indebrændte dyr. Stalden fra Siggård husede udelukkende kvæg, mens
knoglerne fra staldene ved Grønvang og Brøndlund repræsenterer hhv. fem
og to-tre stykker kvæg og to og tre-fire heste.
Med undtagelse af fundet fra Nr. Tranders synes materialet således forholdsvis homogent. Huset fra Nr. Tranders indeholdt rester efter mere end
dobbelt så mange dyr som de øvrige huse, og var desuden væsentligt større
end de øvrige, hvilket ikke kan udelukkes at have influeret på antallet af
dyr. Samtidig kan årstiden for branden have været medvirkende til det forholdsvis høje antal dyr og antallet af arter. Tilstedeværelsen af ca. fire måneder gamle lammefostre indikerer, at branden ved Nr. Tranders foregik i
den sene vinter eller det tidlige forår (februar/marts). Det har desværre ikke
været muligt at fastsætte en præcis årstid for de øvrige fund. Branden ved
Brøndlund er vurderet til at have fundet sted i årets sidste halvdel, mens
branden ved Siggård foregik forår/sommer. Årstiden for branden ved Grønvang har ikke kunnet udredes med sikkerhed.

5) Fundet fra Skalnæsgård Vest indeholder knogler fra en række får og adskiller sig
derfor, ligesom fundet fra Nr. Tranders, fra det øvrige materiale. Fundet er endnu ikke
analyseret og indegår som beskrevet ikke i analysen.
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Dyrenes alder og køn
Analysen af dyrenes alder og køn udgør en vigtig brik i forsøget på at forstå
dyrenes funktion.
Overordnet set er der primært tale om subadulte og adulte køer, trækokser, heste og får. Kun i enkelte tilfælde synes juvenile dyr yngre end 1-2 år
identificeret i materialet. Kalve, føl, lam m.m. synes således kun sjældent
til stede. Flere af dyrene har opnået en anseelig alder. Det gælder især køer
og heste. Dette indikeres af fund af patologiske fodrodsknogler fra heste i
materialet fra Nr. Tranders og Brøndlund (figur 4).
Som beskrevet i analyseafsnittet har det ikke været muligt at vurdere hestenes køn. Derimod har analyser af kvægknoglerne vist, at der forefindes både
tyre/stude og køer i materialet. Både i materialet fra Grønvang og Nr. Tranders har trækokser kunnet påvises på baggrund af patologiske forandringer
på mellemhånds- og tåknogler (figur 4+5), ligesom analyser af skambenets
udformning peger på tilstedeværelsen af både køer og tyre/stude.
Hvad angår de opstaldede får fra Nr. Tranders er der tale om hunfår.
Dette bekræftes både af tilstedeværelsen af lammefostre og af bækkenknoglernes udformning. At soen også har været at finde i stalden i forbindelse
med at den skulle fare, virker sandsynligt på baggrund af fundet af et lille
foster af en gris.

Figur 5: Patologiske
tåknogler fra trækokser
fundet i materialet fra
Nr. Tranders (venstre)
samt Grønvang (højre).
Bemærk den veludviklede
”proximale lipping” som er
en af flere stressrelaterede
forandringer, som ofte ses
hos trækdyr.

Proximal lipping

Dyreholdets sammensætning
Sammensætningen af det opstaldede dyrehold afhænger af en lang række
faktorer såsom årstid, tidspunkt på døgnet, aktuelle gøremål, dyreholdet generelt samt beboernes status. Man kan således forstille sig, at sammensætningen ville være markant anderledes, hvis branden brød ud, mens kvæget
blev ført på græs, eller mens en eller flere af beboerne var af sted på deres
heste. Også årstiden for branden synes af afgørende betydning, således er
det som nævnt muligt, at fårene og grisen fra Nr. Tranders kun er til stede
i stalden, fordi de skulle læmme og fare. Sidst, men ikke mindst, er der den
oplagte mulighed, at husets beboere fik reddet enkelte dyr ud af stalden, eller at dyrene selv fandt ud, inden det var for sent. Om end de indebrændte
dyr udgør et unikt øjebliksbillede, er der derfor stadig en række ubekendte
parametre, som skal medregnes, før en endelig tolkning af materialet kan
finde sted.
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Antallet af dyr i de nedbrændte huse varierer fra seks til 15 dyr, og samtidig varierer antallet af arter fra en enkelt til fire. Materialet indikerer dog,
at det primært var avlskøer, trækokser og rideheste, som stod på stald. Fund
af knogler fra trækokser i mindst to af de analyserede materialer kan tolkes
som et udtryk for, at hver enkelt gård havde deres egne trækdyr. Om end
det ikke kan afvises, formodes tyre ikke at være repræsenteret i materialet.
Det virker ikke sandsynligt, at tyre har haft plads i stalden side om side med
avls- og malkekvæg. Endvidere er det usandsynligt, at hver enkelt gård har
haft sin egen avlstyr.
Hertil kommer sårbare dyr såsom drægtige får og søer, som fik beskyttelse og omsorg i forbindelse med at de skulle nedkomme. At det kan have
forholdt sig således, fremgår af et samtidigt dokument. Ifølge den romerske
forfatter Columella (1. årh. e.kr.) var det tilrådeligt at lade fårene læmme
i stalden for at beskytte det nye afkom (Forster & Heffner 1954: 249ff).
Trods store kulturelle og samfundsmæssige forskelle mellem en førromersk
gård i Himmerland og en romersk ”Villa Rustica” er det ikke umuligt, at
tilsvarende fremgangsmåde blev benyttet i Nr. Tranders. Man kan således
forestille sig, at fåreflokken i det tidlige forår bestod af opstaldede drægtige
hunfår, en vædder samt en flok gimmerlam, som har været udset til at skulle
indgå i avlen som erstatning for de ældste dyr i flokken. Det lille foster af
svin tyder på, at man har benyttet samme opstaldningspolitik for svin og
får. Med tanke på svinets marginale betydning i det nordlige Jylland i ældre
jernalder har man måske haft en enkelt so samt et til to kuld smågrise under
opfedning (Kveiborg 2008).
Den fremsatte tolkning modsiger på visse punkter tidligere opfattelser af
sammensætningen af arter i staldene (Kveiborg 2008: 83ff). Dette skyldes
først og fremmest, at analysen har sået tvivl om, hvorvidt fund af får og svin
fra Flejsborg og Ginderup skal tolkes som indebrændte dyr, konstruktionsofre eller kødforråd, samt hvorvidt artsbestemmelsen af fåret fra Brøndlund
er korrekt. Det er således kun i fundet fra Nr. Tranders, at man har sikre
beviser for, at får og svin kom på stald (jf. note 5).
Alt i alt synes stalden således, i overenesstemmelse med den almene opfattelse, primært beregnet for avlsdyr, malkekvæg, trækokser og rideheste
(Ethelberg et al. 2003: 77 samt Hedeager & Kristiansen 1988:159 samt
Jensen 2003:34). Efter behov blev stalden dog også benyttet til opstaldning
af udsatte dyr – eksempelvis drægtige får og søer. Måske stod også syge og
svage dyr opstaldet om nødvendigt.
Det her tegnede billede er selvfølgelig meget generaliserende, og det er
klart, at man, afhængig af dyreholdets sammensætning og landskabstype
m.m., kan have haft flere forskellige driftsformer. Således er udegangsdrift
en velkendt og udbredt driftsform (Zimmermann 1999a-b).

Staldens funktion – kulturelt, socialt og økonomisk
Som nævnt indledningsvis har der tidligere været fremsat forskellige teorier
om staldens og kvægets betydning i jernalderen. De forskellige teorier tager
udgangspunkt i det forhold, at dyreholdets sammensætning og staldbrug
har været tilskyndet af enten ideologiske, kulturelle eller økonomiske årsager (Barker 1999, Roymans 1999 og Zimmermann 1999a-b). Det er dog
undertegnedes opfattelse, at ingen af de ovennævnte årsager kan forklare
sammensætningen af dyreholdet alene. I det følgende vil det blive forsøgt at
argumentere for, at staldens organisation eller antallet af kvæg primært har
været styret af funktionalitet, hvad enten dette har været økonomisk, socialt
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eller kulturelt forankret. Med funktionelt menes, at det har haft en positiv
effekt for det enkelte individ, landsbyen eller samfundet som sådant.
Der er mange indikationer på, at indførelsen og opretholdelsen af staldbruget var et ønske om at effektivisere landsbruget med hensyn til gødningsindsamling og hermed den agrare produktion (Zimmermann 1999ab). Ikke mindst nedsænkede staldgruber må anses for at være velegnede til
opsamling af gødning. I forbindelse med udgravningen af huset ved Brøndlund kunne det konstateres, at der mellem brandlaget, hvori knoglerne fra
de indebrændte dyr lå indlejret, og staldgulvet fandtes et tykt lag af kulturjord, som sandsynligvis repræsenterer formuldet gødning samt udsmid
fra beboelsen (Olsen 2007: 9). Der er dog også andre fordele ved at sætte
dyrene på stald. Det er et kendt fænomen, at kvægtyveri har og har haft stor
betydning i områder og perioder med fokusering på kvæghold. Det gælder
både i tidlig historisk tid og i nutidige kvægbaserede samfund i eksempelvis
Afrika (Roymans 1999: 297f og Russell 1998: 45). Stalden har således også
været et vigtigt værn mod tyveri af de mest værdifulde dyr. Sidst men ikke
mindst vidner de drægtige får (og svin) i stalden fra Nr. Tranders om en
effektivisering af avlen, man har således ønsket at flest mulige lam og pattegrise overlevede de første kritiske døgn. Stalden kan desuden have været
en praktisk foranstaltning, hvor man har haft malkekvæg, trækokser og rideheste lige ved hånden. Hertil kommer, at opstaldede dyr omsætter færre
kalorier end dyr i det fri, samtidig med at man har beskyttet de vigtige græsningsarealer mod overgræsning (Zimmermann 1999b).
Ovenstående argumentation bygger overordnet set på den opfattelse, at
man også i jernalderen havde en praktisk tilgang til tilværelsen, hvor man efterstræbte en øget omsætning og en minimering af omkostningerne. Nogle
af argumenterne kan dog også benyttes til at forklare indførelsen af staldbrug og dyreholdets sammensætning med udgangspunkt i mere komplekse
sociale relationer og kulturelt forankrede traditioner. Blandt andet kan opstaldning af dyr ses som en symbolsk markering af ejerskab og tilhørsforhold
(Rasmussen 1999:281ff). En tolkning som muligvis også genfindes rent fysisk i den udbredte brug af parcellering og indhegning i ældre jernalder.
Nico Roymans har plæderet for, at kvæg spillede en langt større rolle
i ældre jernalder end tidligere antaget, både i social, kulturel og religiøs
henseende, som værdimåler og som medgift i forbindelse med indgåelse af
ægteskaber og alliancedannelser m.m., en anvendelse som er velkendt fra
moderne samfund baseret på kvægavl (Roymans 1999 og Russell 1998).
Kvægets særstatus i det nordvesteuropæiske lavlandsområde kommer
blandt andet til udtryk i det treskibede langhus udbredelse og kvægets store
andel af dyreholdet. Desuden anser han kvægets mindskede størrelse som
indikation på, at antallet af dyr var vigtigere end dyrenes størrelse og dermed produktionen af kød. Hertil kan man føje kvægets (og hestens) rolle i
de mange vådbunds- og konstruktionsofre i ældre jernalder. Desuden er det
muligt, med udgangspunkt i det analyserede materiale, at kvægets og hestenes overrepræsentation i staldene i forhold til får, som traditionelt er det
dominerende husdyr i det nordlige Jylland, netop afspejler deres kulturelle
særstilling i jernalders samfund (Kveiborg 2008: Figur 7).
Det er således sandsynligt, at ejerskab over og antallet af kvæg har medvirket til den enkelte bondes sociale status. Som nævnt indledningsvis har
forskelle i gårdenes og staldenes størrelse være betragtet som indikator for
rigdom og social status. De fire jævnstore huse fra Siggård, Grønvang og
Brøndlund indeholder hver seks-syv store dyr. Huset fra Nr. Tranders adskiller sig herfra ved at være væsentligt større og ved at huse op mod 10
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store dyr. Spørgsmålet er, hvorvidt sådanne forskelle kan og skal tolkes som
vidnesbyrd på forskelle i rigdom og social status, eller hvorvidt der skal søges andre forklaringer. Før en sådant forklaringsmodel kan benyttes på det
nærværende materiale, er det nødvendigt at undersøge, hvorvidt de enkelte
huse skiller sig ud fra det øvrige materiale på et lokalt plan, sådant som
det eksempelvis er tilfældet med stormandsgården i landsbyen ved Hodde
(Hvass 1985). Huset fra Nr. Tranders er, med sine 18 meter, 4 meter længere end husene fra Siggård, Grønvang og Brøndlund. I sammenligning
med de øvrige samtidige huse ved Nr. Tranders er der derimod ikke noget,
som peger på, at huset ud fra størrelse m.m. adskiller sig fra de øvrige. Heller ikke huset fra Siggård adskiller sig nævneværdigt fra de øvrige huse på
samme lokalitet, hvor husenes længde varierer fra 12 til 17 meter (Aabo
2001: 67). På baggrund af forholdene ved Siggård og Nr. Tranders er det således sandsynligt, at den påviste variation i husene længde nærmere skyldes
lokale konstruktionsmæssige forskelle end forskelle i social status. Det synes
ej heller muligt at benytte eventuelle forskelle i antallet af indebrændte dyr
som udgangspunkt for en vurdering af de enkelte gårdes sociale position.
Dels mangler lokale sammenligningsgrundlag, og dels afhænger antallet af
opstaldede dyr af en lang række ukontrollable faktorer. Det gælder som beskrevet brandtidspunktet, både hvad angår årstid og tidspunkt på døgnet,
dyreholdets generelle sammensætning i området, hvorvidt et eller flere dyr
nåede ud af stalden i tide, samt hvor stor en del af det samlede dyrehold, der
reelt set var opstaldet.
Det er klart, at de mere funktionelt betingede årsager til indførelse og
opretholdelse af staldbrug, såsom effektivisering af gødskningsindsamling,
beskyttelse mod tyveri osv. er mere konkrete end ideologiske socialt og kulturelt betingede årsager. Ikke desto mindre synes det med udgangspunkt i
ovenstående diskussion muligt, at stalden har haft betydning både på det
funktionelle, sociale og ideologiske plan. På det økonomiske plan har ønsket
om øget effektivisering og minimering af omkostninger været afgørende for
opstaldning af dyr og dyreholdets sammensætning som sådant. En oversigt
over dyreholdets sammensætning i Europa i ældre jernalder viser tydeligt,
at dyreholdets sammensætning er tilpasset det omgivende miljø. Man har
eksempelvis geder og svin i stedet for kvæg i nogle af de bjergrige områder
af Europa, mens man har haft kvæg i det nordvesteuropæiske lavlandsområde (Benecke 1994. 124ff). Også på det mere regionale plan ses forskelle
i dyreholdets sammensætning, som kan skyldes en tilpasning til forskellige
landskabstyper. I Jylland udgør svin en ubetydelig del af dyreholdet i ældre
jernalder, mens det ofte udgør 20-30 % af det samlede antal bopladsfundne
knogler på øerne (Kveiborg 2008: Figur 3). Det kan dog ikke udelukkes, at
de påviste forskelle mellem Jylland og øerne også kan have andre og mere
kulturelt betingede årsager. Således kan de påviste forskelle ikke alene forklares ved forskelle i landskabstyper, da det østlige Jylland minder mere om
det fynske end om det vestjyske.
Det er tydeligt, at frugtbarhedskult og andre religiøse forestillinger har
udgjort en stor del af jernalderbondens liv, og at denne primært tager udgangspunkt i profane genstande knyttet til det daglige liv (Hansen 2006).
Flere af periodens offerfund indeholder således store mængder af knogler
fra kvæg (Hatting 1993). Det er derfor sandsynligt, at kvæget spillede en
vigtig rolle i forbindelse med offerritualer o.l., og således har haft en kommunikativ værdi både mennesker imellem og mellem mennesker og guder.
Analysen indikerer desuden, at kvæget og sandsynligvis også hesten har haft
en vigtig funktion som indikator på social status. Dette fremgår ikke direkte
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af materialet, men sandsynliggøres af både skriftlige og etnografiske kilder
samt i form af en overrepræsentation af knogler fra disse dyr i det analyserede materiale. Det er således muligt både at argumentere for rent praktisk
økonomiske og mere ideologiske sociale og kulturelle årsager til opstaldning
af dyr og dyreholdets sammensætning. Fælles for dem er, at de har haft en
gavnlig effekt både med hensyn til ejerens sociale og kulturelle status og i
forbindelse med en effektivisering af landbruget.

Sammenfatning
Fra fire af de i alt syv analyserede brandtomter med brændte dyreknogler
(figur 1) synes materialets sammensætning, beskaffenhed samt knoglernes
placering at indikere, at der er tale om rester af indebrændte dyr. Det drejer
sig om fundene fra Nr. Tranders, Grønvang, Siggård og Brøndlund. Derimod har det vist sig, at hverken fundene fra Ginderup eller Flejsborg bør
medregnes i kategorien af fund med indebrændte husdyr. Udeladelsen af
fundene fra Ginderup og Flejsborg har konsekvenser dels for antallet af
fund og dels for det overordnede indtryk af materialet. Det er således kun
fra Nr. Tranders, at vi har sikre vidnesbyrd på, at får (Ovis aries) og svin
(Sus scrofa domestica) havde plads i staldene (jf. dog note 5). Hovedparten
af materialet udgøres således af knogler fra kvæg (Bos taurus) og hest (Equus
caballus), og det kan med rette konkluderes, at stalden i ældre jernalder fortrinsvis var beregnet for gårdens største dyr.
Husene indeholder hver især rester efter 6-10 større dyr. Hertil kommer
fund af fire drægtige hunfår og et foster af en gris i stalden fra Nr. Tranders.
Noget tyder således på, at får og svin fik plads i stalden, når de skulle læmme
og fare.
Det er ikke muligt at bedømme, hvor store besætningerne har været i
ældre jernalder, da det ikke er sikkert, at de indebrændte dyr udgør gårdens
samlede antal af dyr. Det er undertegnedes opfattelse, at de opstaldede heste og det opstaldede kvæg udgør hovedparten af gårdens samlede bestand
af kvæg og heste. Fårene og svinene havde derimod ophold udendørs. Det
opstaldede kvæg udgøres af både trækokser, avls- og malkekvæg, mens hestene sandsynligvis udgør husets rideheste. Med enkelte undtagelser er alle
opstaldende dyr subadulte eller adulte. Føl, lam, kalve og fedesvin synes generelt ikke sat på stald. Med enkelte, primært aldersrelaterede, undtagelser
synes dyrenes almene sundhedstilstand god.
For langt størsteparten af jernalderens befolkning udgjorde dyrehold og
agerbrug det primære ernæringsgrundlag. Dyreholdet var derfor uvurderligt. Dette kommer bl.a. til udtryk ved fund af indebrændte mennesker i
husene fra Nr. Tranders og Grønvang. De omkom sandsynligvis i forsøget
på at rede dyrene ud af stalden.
Det er generelt ikke nødvendigt at opstalde dyr, da de sagtens kan overvintre udendørs. Derfor må der være andre grunde til, at dyrene kom på
stald. I ovenstående diskussion er der argumenteret for, at årsagerne til at
opstalde dyrene var mangeartede og både rent praktiske og af mere ideologisk karakter.

Afsluttende bemærkninger
Den afsluttede analyse af indebrændte dyr fra ældre jernalder har til dels
bekræftet en række af de tolkninger, som tidligere er blevet fremsagt i forbindelse med jernalderens dyrehold. På visse punkter er tidligere analyser
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dog blevet modificeret, og nye resultater er blevet fremlagt. Samtidig er
tolkningen af enkelte fund, som tidligere blev tolket som værende vidnesbyrd på indebrændte dyr, blevet revideret, således at antallet af fund med
sikre vidnesbyrd på indebrændte dyr er nede på fem. Det drejer sig om Nr.
Tranders, Siggård, Grønvang, Brøndlund og Skalnæsgård Vest. Tidsmæssigt
spænder fundene over en periode på ca. 200 år. Fra 1. århundrede f.Kr. til
1. århundrede e.Kr. Analysen har ved hjælp af en ensartet og målrettet metodik vist, at staldene i ældre jernalder primært benyttedes til opstaldning af
kvæg og heste. Det være sig avls- og malkekvæg, trækokser samt rideheste.
Endvidere er det sandsynligt, at disse dyr havde ophold i stalden året rundt.
Hertil kommer fund af drægtige får og sandsynligvis svin, som blev opstaldet, før de skulle læmme og fare. De mellemstore dyr har dog sandsynligvis
kun opholdt sig i stalden i en kortere periode af året.
Det skal pointeres, at de her analyserede fund er indsamlet i et velafgrænset geografisk område, som på flere punkter udviser stor homogenitet. Det
kan ikke udelukkes, at andre driftsformer og en afvigende brug af stalden
kan have været benyttet i områder, som geografisk og kulturelt adskiller sig
herfra.
I forbindelse med projektets udførelse er det desuden blevet klarlagt, at en
række brandtomter indeholder knogler, som må formodes at repræsentere
kødforråd m.m. Sammen med store mængder af korn og frø er der således
mulighed for i fremtiden at udføre detaljerede analyser af de forarbejdede
og opbevarede madvarer som supplement til overordnede analyser af driftsformer, dyreholdets sammensætning og landskabets udvikling. Brandtomterne indeholder således et stort potentiale og udgør en unik kilde til en
helhedsforståelse af landbrugets mange facetter, af hvilke kun en enkelt er
blevet fremlagt i nærværende projekt.
Afslutningvis skal gives en tak til Kulturarvsstyrelsen for økonomisk støtte
til projektets udførelse via rådighedssummen 2009.
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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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