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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).
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Figur 1: Oversigt over kendte lokaliteter fra ældre jernalder med indebrændte husdyr. (Efter
Kveiborg 2008: Figur 10).



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 rapport vil resultaterne af de seneste undersøgelser af dyreknoglerne fra hus A371, Nørre Tranders i Aalborg blive præsenteret.

Historik
Gennem årene 2000 og 2001 undersøgte Aalborg Historiske Museum en
stor jernalderbebyggelse på Tranders Bakkeø i det østlige Aalborg. 2 Bopladsen udgør sammen med Nr. Hedegård (Runge 2009) den nuværende østlige grænse for bebyggelser af byhøjsmæssig karakter. Bopladsen har været
beboet i op mod 600 år fra tidlig førromersk jernalder (5. århundrede f.Kr.)
til begyndelsen af ældre romersk jernalder (1. århundrede e.Kr.). Alt i alt er
registreret ca. 140 treskibede huse, kælderanlæg og stisystemer m.m. Cirka
halvdelen af bopladsen menes undersøgt og kan ud fra husenes placering
og successive udskiftning inddeles i ca. 13 parceller, indenfor hvilke op mod
12-14 faser kan udskilles (figur 2).
Mod undersøgelsernes afslutning fremkom tomten af et øst-vest orienteret langhus med beboelse mod vest og stald i den østlige del (hus A371).
Huset målte ca. 18 x 5 meter. Gulvet i beboelsesdelen bestod af kridt, mens
den nedsænkede stalddel havde jordgulv. Der blev ikke fundet sikre spor
efter båseskillerum i stalden. Huset er konstruktionsmæssigt af samme type
som de øvrige samtidige huse på pladsen og har formodentlig haft to centralt placerede indgange, en på husets nordlige langside og en mod syd.
Hustomten var gennemskåret af en ca. 2 meter bred nord-syd orienteret
profilgrøft anlagt i forbindelse med forundersøgelserne på lokaliteten. Det
er derfor ikke muligt at give et præcist bud på hverken staldens eller beboelsens størrelse eller indgangspartiets udseende, da disse dele af huset ikke
var bevaret. Desuden er husets længde forbundet med en smule usikkerhed,

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.
2) ÅHM 4473, Nørre Tranders, Nørre Tranders sogn, Fleskum herred, Ålborg amt.
UTM: 561195 / 6321586 Zone: 32. Stednr. 120108-25.



Figur 2: ÅHM 4473 Nr. Tranders. Oversigt
over den undersøgte del af bopladsen med en
markering (rødt) af brandtomt A371. (Efter
Kveiborg 2008: Figur 4).

da egentlige gavle ikke har kunnet påvises. Huset skal at dømme efter konstruktionsmæssige træk og det keramiske materiale dateres til 1. århundrede
f.Kr.
Under udgravning af huset blev det konstateret, at stalden indeholdt en stor
mængde ildpåvirkede knogler. Det blev hurtigt klart, at knoglerne måtte
repræsentere indebrændte dyr. Det er de seneste analyser af disse knogler,
som beskrives her. Resultaterne af de præliminære undersøgelser foretaget i
2001 er tidligere blev omtalt af Nielsen 2001 og 2007 samt Kveiborg 2008.
(Jf. desuden Jensen 2003: 142).3

Metodik
Knoglerne var velbevarede. Dog havde ilden og opholdet i jorden bevirket,
at fragmentationsgraden var høj, og det stod klart, at det ikke ville være
muligt at bjærge materialet uden yderligere fragmentering. I samråd med
forhenværende lektor Tove Hatting, Zoologisk Museum, Københavns Universitet blev det derfor besluttet at registrere forhold vedrørende knoglernes
ontogenetiske alder og deres indbyrdes samhørighed samt dyrenes art m.m.,
mens knoglerne stadig fandtes in situ. Egentlige detailstudier af knoglerne
blev nedprioriteret, dels af tidsmæssige og økonomiske årsager og dels fordi
brændte knogler ikke umiddelbart kan benyttes som udgangspunkt for biometriske undersøgelser med henblik på dyrenes størrelse m.m., da knoglerne ændrer størrelse og form, når de brændes.
Knoglerne er med udgangspunkt i ovenstående overvejelser indsamlet i
koncentrationer af sammenhørende knogler med udgangspunkt i en artsbestemmelse, aldersbedømmelse og knoglernes indbyrdes placering. Samtidig
er knoglernes position og orientering m.m. noteret med henblik på en re-

3) Tak til Nordjyllands Historiske Museum for adgang til materialet. En speciel tak
skal lyde til udgravningsleder Niels Haue, som velvilligt har stillet udgravningsnotater,
tegninger og fotos m.m. til rådighed.



konstruktion af dyrenes placering.
Registreringsarbejdet blev vanskeliggjort af en række parametre. Dels var
det vanskeligt at identificere flere af knoglestykkerne som følge af fragmentering, og dels forgik undersøgelserne uden brug af en egentlig referencesamling. Desuden var huset forstyrret af en række senere anlagte konstruktioner, hvorfor større og mindre partier af de fleste dyr var forstyrrede eller
bortgravede.
Samhørigheden mellem mange af knoglerne lettede dog bestemmelserne
i situationer, hvor det var tydeligt, at der var tale om større artikulerede
partier af samme dyr.
Knoglerne blev ikke nummereret hver for sig, men hver enkelt koncentration blev givet et fortløbende romertal og benævnt ”individer”. Det viste sig
dog hurtigt, at hver enkelt koncentration ikke nødvendigvis udgjorde et helt
dyr, men at et dyr kom til at bestå af flere ”individer”.
Efter endt udgravning blev samtlige ”individer” nummereret (x-nr.) i udgravningens overordnede registreringssystem.
For at imødekomme eventuel forvirring er alle ”individer” omdøbt til
”koncentrationer” i den følgende gennemgang. Desuden er romertallene
revideret således, at 50 er skrevet som ”L” og ikke som ”XXXXX”, som
det blev gjort under udgravningen. Enkelte oplysninger, som gengives her
i rapporten, kan derfor umiddelbart synes at afvige fra de oplysninger, som
findes i udgravningsnotaterne.
Samtlige indsamlede fundkoncentrationer er gennemgået i forbindelse
med den nye analyse af fundet. Dette er gjort dels for at kontrollere den
præliminære bestemmelse af knoglerne og dels for at tilføje eventuelle nye
oplysninger. I forbindelse med arbejdet er de komparative samlinger ved
Moesgård Museums Konserverings- og naturvidenskabelige afdeling samt
ved AZA (Archäologisch-Zoologische Arbeitsgruppe), Schloss Gottorf,
Schleswig blevet benyttet.4
Materialet er primært kvantificeret ved at kombinere iagttagelser vedrørende knoglernes orientering og indbyrdes placering i forhold til skelettets
anatomi og MNI (Minimum number of individuals).
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. Optimalt 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 kvæg nr. 1., hvor knogler fra hhv. venstre og
højre fod fra en ko udviser store størrelsesforskelle (figur 3). Derfor er det
primært knoglernes ontogenetiske alder, som er af afgørende betydning for
kvantificeringen.5 Eksempelvis repræsenterer tre fuldt udviklede lårbens-

4) Tak til Moesgårds samarbejdspartnere ved Archäologisches Landesmuseum Schloss
Gottorf, Schleswig.
5) Ontogenese: Individets udvikling fra æg til færdigt udviklet individ.



Figur 3: Identiske knogler fra hhv.
højre og venstre fod fra kvæg nr 1.
Bemærk den tydelige størrellseforskel
som skyldes forskelle i graden af forbrænding..

knogler 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 ét af disse elementer i hver 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. Kvantificering ved hjælp af MNI er primært benyttet i situationer, hvor knogler
ud fra deres placering m.m. har kunnet stamme fra forskellige dyr.
Det er dog primært knoglekoncentrationernes indbyrdes placering, som
ligger til grund for en bedømmelse af antallet af dyr. Det betyder, at et ellers
uforstyrret bagparti af en ko i den ene ende af stalden og et uforstyrret forparti af en ko i den anden ende af stalden kvantificeres som to dyr, selvom
en kvantificering vha. MNI muligvis ville resultere i, at knoglerne kun skulle
tælles som ét dyr.
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, Richardson et al. 1976
samt Silver 1969.
Når skelettet er færdigudviklet, mindskes mulighederne for at benytte
knoglerne som grundlag for en aldersbedømmelse. Den mest udbredte metode til at bedømme fuldt udvoksede dyrs alder er ved hjælp af tændernes
slitage (Grant 1982). Jo ældre dyret er, desto mere slidte er tænderne. Metoden giver en relativ alder, og kan i tilfældet Nr. Tranders alene benyttes til
at vurdere, hvorvidt dyrene har været meget gamle eller ej.



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 bedømme dyrenes køn 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: Boessneck 1969, Greenfield 2006, Grigson 1982, Hatting 1995 samt Prummel
& Frisch 1986.
Undersøgelser vedrørende de morfologiske forskelle mellem får (Ovis aries)
og ged (Capra hircus) af Boessneck 1969 samt Prummel & Frisch 1986 er
desuden benyttet til at kontrollere artsbestemmelserne af får.
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.

Dokumentation
I forbindelse med undersøgelserne af brandtomten blev der sat telt op over
husets østlige del. Dette havde både fordele og ulemper. Den primære årsag
var, at udgravningen kunne foregå uden hensyntagen til vejret. En ulempe
var, at dele af undersøgelserne samt fotoregistreringen måtte foregå ved
hjælp af projektørlys. Før opsætning af telt blev huset renset af i sin helhed,
og der blev taget et lodfoto af huset vha. en lift. Billedet blev siden rettet op
digitalt vha. af markeringer for hver meter i det benyttede koordinatsystem.
Inden indsamling af knoglekoncentrationerne blev der taget et til to fotos af
de enkelt koncentrationer, og et omrids af de enkelte koncentrationer blev
indtegnet på detailtegninger i 1:10 eller 1:20. De enkelte knogler blev ikke
indtegnet separat.
I forbindelse med den igangværende analyse er fotodokumentationen benyttet til at skabe en oversigtsplan med en digitalisering af de enkelte knogler
til følge. Oversigtsplanen er efterfølgende rettet op vha. de tagne lodfotos.
(planche). Det skal pointeres, at oversigtsplanen ikke er en komplet gengivelse af samtlige indsamlede knogler. Den indeholder kun de knoglefragmenter, som var præpareret frem, da de forskellige fotos blev taget.

Resultater
I det følgende gives en summarisk beskrivelse af de enkelte dyr identificeret i materialet. Herefter følger en tolkning af dyreholdets sammensætning
med hensyntagen til dyrenes art, alder og køn samt eventuelle sygdomstegn
m.m. Sidst, men ikke mindst, følger i katalogform en udførlig osteologisk
gennemgang af knoglerne fra de enkelte individer med henvisning til de
benyttede fundkoncentrationer samt relevante udgravningsfotos og detailtegninger. Hertil kommer de koncentrationer, som ikke har kunnet henføres
til et specifikt individ.



Beskrivelse af de enkelte dyr
I alt er der fundet rester efter 15 indebrændte dyr og mindst fem mennesker.
I det følgende gives en summarisk beskrivelse af de enkelte dyr startende
med får efterfulgt af hest, tamkvæg og svin.
Får (Ovis aries) 1
Et tilnærmelsesvis helt skelet af et får placeret i staldens nordvestlige del.
Hovedparten af skelettet er bevaret in situ. Dyret er, at dømme ud fra knoglernes placering, orienteret nordnordøst-sydsydvest og ligger på højre side
med let krum ryg og hovedet krænget bagover. Fårets snude og ryg vender
mod øst (figur 4+5).
Kun mindre partier af skelettet er bortgravet ved senere forstyrrelser. Det
gælder enkelte ryghvirvler, ribben og tåknogler fra de forreste ekstremiteter
samt de nederste dele af de bagerste ekstremiteter.
Fårets skelet synes færdigudviklet med komplet permanent tandsæt og
fuldt udviklede lemmeknogler samt ryghvirvler. At dømme efter kraniets
udformning er der tale om et kullet (hornløst) får.
I dyrets lændeparti fandtes knogler efter et foster. Fostret ligger på venstre
side med hovedet mod øst.
At dømme ud fra de identificerede knogler er der tale om et fuldt udviklet
drægtigt hunfår (♀) minimum 3½ år gammelt.

Figur 4: Udtegning af knogler tilhørende får nr. 1. Til højre ses knoglernes
overordnede placering i stalden.

foster

Figur 5: Får nr. 1 under udgravning.



Får (Ovis aries) 2
Forholdsvis velbevaret og tilnærmelsesvis helt skelet placeret i staldens
nordvestlige del. Dyret er, at dømme efter knoglernes indbyrdes placering,
orienteret østnordøst-vestsydvest og ligger på højre side med hovedet mod
nordøst (figur 6+7).
Hovedparten af dyret er bevaret in situ. Dog mangler store dele af brystregionen som følge af forstyrrelser.
At dømme ud fra bækkenknoglernes udformning er der tale om et hunfår.
Det kan ikke afgøres med sikkerhed, hvorvidt dyret var kullet eller hornbærende, dertil er kraniet for fragmenteret. Der er dog ikke fundet spor efter
hornstejler.
En del af kroppens knogler er endnu ikke færdigudviklede. Det gælder
både knogler fra de forreste og bagerste ekstremiteter (eksempelvis lårben).
Sammen med knoglerne fra dyrets bækkenparti fandtes et enkelt fragment af en mellemfods- eller mellemhåndsknogle, som ontogenetisk set er
fra et ufødt lam. Det kan derfor ikke udelukkes, at får nr. 2 var drægtigt i
lighed med de øvrige får i stalden.
At dømme ud fra de identificerede knogler er der tale om et subadult (og
drægtigt?) hunfår (♀) ca. 20 til 36 måneder gammelt.

Figur 6: Udtegning af knogler tilhørende får nr. 2. Til højre ses knoglernes
overordnede placering i stalden.

Bagerste ekstremiteter
Forreste ekstremiteter

Kranium

Lændehvirvler

Figur 7: Får nr. 2 under udgravning.



Får (Ovis aries) 3
Dele af skelettet af et får fundet i staldens nordvestlige del. Kun en mindre del af dyret er bevaret in situ (figur 8+9). Det drejer sig om de nedre
dele af både de forreste og de bagerste ekstremiteter. Knoglernes indbyrdes
placering tyder på, at dyret ligger på venstre side med hovedet mod nord
eller nordøst. De identificerede knogler er forholdsvis velbevarede og synes
ontogenetisk set færdigudviklede.
Syd for får nr. 3 fandtes en større mængde omrodede knogler fra får.
Disse overlejrede blandt andet får nr. 1 og til dels får nr. 4. En del af disse
knogler kan meget vel tilhøre får nr. 3, om end dette ikke kan fastslås med
sikkerhed. Blandt de omrodede knogler fandtes desuden en række knogler
af minimum to lammefostre (figur 12). Disse tolkes også som tilhørende får
nr. 3, hvilket betyder, at der med nogen sandsynlighed er tale om et drægtigt
fuldt udvokset hunfår.
At dømme ud fra de identificerede knogler er der tale om et drægtigt, fuldt
udvokset hunfår (♀) minimum 3 år gammelt.

Figur 8: Udtegning af knogler
tilhørende får nr. 3. Til højre ses
knoglernes overordnede placering i
stalden.

Forreste ekstremiteter
Bagerste ekstremiteter

Figur 9: Knogler fra får nr. 3 under udgravning.



Får (Ovis aries) 4
Delvist bevaret skelet af får. Der forefindes dele af bækkenparti, højre bagben samt enkelte dele af ryggen, de forreste ekstremiteter samt hals og kranium (figur 10). På baggrund af knoglernes placering synes dyret orienteret
omtrent øst-vest med hovedet mod øst. Dyret har ligget på maven med
bagbenene trukket op under sig. Under dyrets lænderegion fandtes de forkullede rester af et lammefoster (figur 11).
På baggrund af fostret samt ud fra bækkenpartiets udformning må der
være tale om et hunfår.
Der er ikke fundet spor efter hornstejler blandt kraniefragmenterne. Disse er dog fåtallige, og det kan ikke med sikkerhed afgøres, hvorvidt der er
tale om et kullet eller hornbærende får.
Ontogenetisk set synes fåret subadult, omkring 2½-3 år gammelt.
Det formodes, at dyret, i lighed med får nr. 3, er delvist forstyrret af senere aktiviteter i området. En del af de omkringliggende omrodede knogler
kan derfor have tilhørt får nr. 4.
Af fostret er identificeret dele af bækken, lårben, skinneben, ryghvirvler,
mellemfod/-hånd samt tåknogler.
At dømme ud fra de identificerede knogler er der tale om et drægtigt hunfår (♀) ca. 2½-3 år gammelt.

Figur 10: Udtegning af knogler
tilhørende får nr. 4. Til højre ses
knoglernes overordnede placering i
stalden.

Underarmsknogler

Halshvirvler

Bagerste ekstremiteter samt
lændehvirvler

Figur 11: Øverst til højre ses bækkenpartiet fra får nr. 4
under udgravning. Efter optagning af knoglerne fremkom de sortbrændte knogler af et lammefoster (x9557).
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Omrodede knogler af får (Ovis aries)
I staldens nordvestlige del fandtes en række omrodede knogler af får. En
minutiøs gennemgang af materialet indikerer, at der sandsynligvis er tale
om knogler tilhørende får nr. 1, 3 og 4. Der er, på baggrund af MNI, ikke
umiddelbart belæg for at tolke knoglerne som tilhørende et femte individ.
Skelettet af får nr. 1 synes tilnærmelsesvis komplet, og det er derfor sandsynligt, at de omrodede knogler primært tilhører får nr. 3 og 4. Der forefindes knogler fra stort set alle dele af skelettet. Ontogenetisk er knoglerne fra
både et fuldt udvokset samt et subadult får. Dette synes i overensstemmelse
med aldersbedømmelsen af får 3 og 4.
Ud over knogler fra adulte og subadulte får forefindes en række knogler
fra minimum to ufødte lam (figur 12+13). Der forefindes knogler fra alle
dele af skelettet. I modsætning til hovedparten af det øvrige materiale i stalden synes disse knogler ikke synderligt ildpåvirkede. Dette kan skyldes, at
de har været beskyttet mod direkte varme. (Læs mere herom i afsnittet vedr.
knoglernes bevaringstilstand).
Blandt knoglerne af de ufødte lam findes to kraniumfragmenter med antydning af/afsæt til hornstejler (figur 13).
Lammefostrene synes omkring 4-5 mdr. gamle beregnet fra befrugtningstidspunktet. De formodes at tilhøre får nr. 3.

Figur 12: Udtegning af omrodede
lammeknogler tilhørende får nr.
3.Til højre ses knoglernes overordnede placering i stalden.

Figur 13: Udvalgte knogler af lammefostre
i sammenligning med knogler fra et 1 døgn
gammelt gotlandsk udegangsfår.
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Hest (Equus caballus) 1
Forholdsvis velbevarede skelet af hest. Hovedparten af knoglerne fra de bagerste ekstremiteter samt bagerste 2/3 af ryggen forefindes. Pga. forstyrrelser er kun enkelte knogler af dyrets forreste ekstremiteter bevaret. Der er
ikke fundet knogler fra dyrets kranium (figur 14+15).
Dyret er placeret i den nordvestlige ¼ af stalden umiddelbart syd og sydøst for får nr. 1 og 2 og vest for kvæg nr. 1. Hesten ligger på højre side og er
orienteret omtrent øst-vest med ryggen mod nord.
Da hestens kranium ikke er bevaret, har det ikke været muligt at afgøre,
hvor gammel hesten er eller at bedømme dyrets køn. Samtlige tilstedeværende knogler fra ekstremiteter samt ryg er dog færdigudviklede, og dyret
skønnes derfor at have været minimum fem år gammel.
At dømme ud fra de identificerede knogler er der tale om en fuldt udvokset
hest af ukendt køn (♀/♂).

Figur 14: Udtegning af knogler tilhørende hest nr. 1. Til højre ses knoglernes overordnede placering i stalden.

Bækkenparti

Mellemfod
Brysthvirvler
og ribben

Fragmenter fra de forreste ekstremiteter samt ribben

Figur 15: Hest nr. 1 under udgravning.
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Hest (Equus caballus) 2
Begrænset mængde knogler fra skelet af hest. At dømme ud fra de tilstedeværende elementer synes dyret at ligge med hovedet orienteret mod sydøst,
sandsynligvis liggende på venstre side (figur 16+17). Egentlig er det ikke
muligt med sikkerhed at sammenkoble de beskrevne fundkoncentrationer,
tolkningen beror alene på en bedømmelse af koncentrationernes indbyrdes afstand, knoglernes udseende, brændingens intensitet m.m. samt til en
vis grad i form af en kvantificering af de identificerede knogleelementer.
Blandt andet synes der at forekomme to ”sæt” af de øverste halshvirvler
(atlas og axis) i staldens sydlige halvdel. Et i koncentration XXVII og et i
koncentration XXXIX (se hest 3). Desuden er der tegn på, at knoglerne i
det sydvestlige hjørne af stalden er fra en subadult hest, hvilket disharmonerer med observationerne på materialet fra koncentration XXV og XXVII,
som beskrives her. Disse giver indtryk af en temmelig høj alder for hest
nr. 2, hvilket kommer til udtryk ved meget slidte tænder (koncentration
XXVII) samt patologiske forandringer i det fundne fodled i koncentration
XXV (figur 17). Ydermere er knoglerne fra især XXXVIII (hest 3) meget
hårdt brændte, hvilket ikke synes tilfældet i de her omtalte koncentrationer.
Sidst, men ikke mindst, er der en temmelig stor afstand til de øvrige fund af
hesteknogler i staldens sydvestlige del.
At dømme ud fra de identificerede elementer er der tale om en fuldt udviklet og forholdsvis gammel hest af ukendt køn (♀/♂).

Figur 16: Udtegning af knogler tilhørende hest nr. 2. Til højre ses knoglernes overordnede placering i stalden.

Mellemfod

kranium samt
halshvirvler

Figur 17: Patologiske fodrodsknogler fra hest nr. 2 (x9593).
Knoglerne tilhører sandsynligvis en hest med en relativ høj
alder.
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Hest (Equus caballus) 3
Fragmentarisk og omrodet knoglemateriale. De artsbestemte knogler er alle
artsbestemt som værende fra hest (figur 18). Materialet er stærkt påvirket
af ilden, og knoglerne fremstår lysegrå-hvide. Flere fragmenter er stærkt
deformerede af varmepåvirkningen. Knoglerne udgør den mest sydvestligt
placerede koncentration af bevarede knogler i stalden. Da der er tale om
omrodede knogler, er det umuligt at sige noget om dyrets orientering m.m.
De identificerede knoglers placering tyder dog på, at dyret kan have stået
med hovedet mod syd eller sydøst. Der er ikke identificeret knogler fra dyrets bagerste ekstremiteter, hvilket kan skyldes, at disse dele er blevet forstyrret af den anlagte søgegrøft nord og vest for de bevarede knogler. Det
har ikke været muligt at bedømme dyrets køn. Aldersmæssigt synes knoglerne at repræsentere et dyr på mellem 15 mdr. og 3½ år.
(Se beskrivelse af hest nr. 2 for en uddybning af adskillelse af knogler fra
hest nr. 2 og 3).
At dømme ud fra de identificerede knogler er der tale om en subadult hest
af ukendt køn på 15-40 mdr.

Figur 18: Udtegning af knogler
tilhørende hest nr. 3. Til højre ses
knoglernes overordnede placering
i stalden.

Kindtand

Mellemhåndsknogle

Fragmenter af højre
forben

Underarmsknogle

Hvirvler og kraniefragmenter
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Kvæg (Bos taurus) 1
Skelettet er forholdsvis velbevaret, og der forefindes en større mængde fragmenter fra kranium, brystregion, bækkenparti samt forreste og bagerste
ekstremiteter. Hovedparten af knoglerne ligger i anatomisk orden, om end
mindre partier af dyret synes omrodede. Desuden er dele af dyret skilt fra
resten af kroppen ved større eller mindre forstyrrelser i form af dyregange,
stolpehuller m.m. (figur 19+20).
Dyret ligger på højre side med hovedet mod nord i staldens nordlige del.
Benene er stærkt bøjede.
Højre side har derfor været bedre beskyttet mod direkte varme end venstre og fremstår bedre bevaret. Også farven på knoglerne adskiller sig. Knoglerne fra venstre side er generelt gråhvide-hvide, mens knoglerne fra højre
side er grålige eller sodede.
Dyret har enkelte knogleelementer bevaret, som kan benyttes til en bedømmelse af dyrets køn og alder. Dels forefindes fragmenter af bækkenet
(coxae), som er velegnet til en bedømmelse af dyrets køn. At dømme ud fra
bækkenets udformning er der tale om en ko (♀). Alderen kan bedømmes
forholdsvis præcist ud fra tilstedeværelsen af både fusionerede, delvist fusionerede og ufusionerede knogleelementer.
At dømme ud fra de identificerede elementer er der tale om en subadult ko
(♀) på ca. 3½-4 år.

Figur 19: Udtegning af knogler
tilhørende kvæg nr. 1. Til højre ses
knoglernes overordnede placering
i stalden.

Forreste ekstremiteter

Rygrad
Ribben

Bagerste ekstremiteter
Figur 20: Kvæg nr. 1 under udgravning.
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Kvæg (Bos taurus) 2
Skelettet er forholdsvis velbevaret, om end store dele af dyrets forreste ekstremiteter mangler pga. senere forstyrrelser. Der forefindes dele af kranium,
brystregion, bækken samt de bagerste ekstremiteter (figur 21-22). Dyret er
placeret på højre side med ryggen mod syd. Ryggen krummer let, og hovedet vender med snuden mod nord/nordøst. Som ved kvæg nr. 1 er højre side
bedst bevaret, da denne har været beskyttet mod direkte varme.
De bevarede bækkenknoglers udformninger peger på, at der er tale om
en ko (♀). At dømme ud fra de tilstedeværende fragmenters ontogenetiske
alder samt slitagen på tænderne, synes der at være tale om et dyr med en
forholdsvis fremskreden alder. Alle knogler synes færdigudviklede. Slitagen
på koens fortænder svarer ifølge Habermehl (1975: 88) til et dyr på 9-11
år.
At dømme ud fra de identificerede elementer er der tale om en fuldt udvokset ko (♀) med en forholdsvis fremskreden alder.

Figur 21: Udtegning af knogler
tilhørende kvæg nr. 2. Til højre ses
knoglernes overordnede placering
i stalden.

kranium

ryghvirvler
Figur 22: Kranie fra kvæg nr. 2 in
situ under udgavningen.

Bagerste
ekstremiteter
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Kvæg (Bos taurus) 3
Skelettet af kvæg nr. 3 er forholdsvis velbevaret. Størstedelen af skelettets
bagerste halvdel findes artikuleret og synes tilnærmelsesvis uforstyrret (figur 23). Dyret er orienteret omtrent nord-syd og formodes at have ligget
på venstre side med hovedet mod syd og ryggen mod øst. Knoglerne fra
venstre side af kroppen synes bedst bevaret, hvilket skyldes, at de har været
beskyttet mod den direkte varme. Pga. forstyrrelser er kun enkelte dele af
dyrets forreste halvdel bevaret – primært knogler fra de forreste ekstremiteter. Det er ikke helt klart, hvorvidt disse er uforstyrrede eller ej.
Der er ikke fundet knogler in situ fra dyrets kranium eller hals, dog skal
sådanne sandsynligvis søges blandt de fundne knoglefragmenter fra en række omrodede knoglekoncentrationer indsamlet i den øst-vest orienterede
profilbalk. (Koncentration LXIV (x9496), LXV (x9502), LXVI (x9520),
LXVIII (x9519) samt koncentration LXIX (x9518).
At dømme ud fra knoglernes ontogenetiske alder er der tale om et subadult dyr. Ud fra bækkenknoglernes morfologi er der med stor sandsynlighed
tale om en tyr/stud. Skambenet (Os pubis) adskiller sig klart fra samme
element hos kvæg nr. 1 og 2.
At dømme ud fra de identificerede elementer er der tale om en subadult tyr/stud (♂) på 3-4 år.

Figur 23: Udtegning af knogler tilhørende kvæg nr. 3. Til
højre ses knoglernes overordnede placering i stalden.

Bagerste
ekstremiteter

Ribben

Forreste
ekstremiteter
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Kvæg (Bos taurus) 4
Kun den forreste halvdel af kroppen af kvæg nr. 4 synes mere eller mindre
intakt. Hverken bagpartiet eller kraniet er bevaret. Dyret er placeret umiddelbart op ad den østlige gavl i huset. At dømme ud fra de uforstyrrede,
artikulerede knogler er dyret placeret på højre side med ryggen mod øst
eller nordøst (figur 24).
De bagerste dele af dyret skal formodentlig søges i forskellige koncentrationer af omrodede knogler, hvorfor tolkningen heraf er noget usikker.
Det drejer sig om flg. fund: Koncentration LXIV (x9496), LXVIII (x9519),
LXIX (x9518) samt en række opsamlingsfund (x9503).
Dyret synes bedømt ud fra de tilstedeværende knogler fuldt udviklet. Det
gælder både ekstremitetsknogler og hvirvler.
I den omrodede koncentration LXIX (x9518) fandtes et mindre bækkenfragment. Bedømt på baggrund af knoglens udseende og form synes det at
modsvare en tilsvarende knogle fra en ko. Med forbehold for usikkerheden
omkring knoglens tilknytning er kvæg nr. 4 tolket som en ko (♀).
På denne baggrund skal de fundne knogler af en ufødt eller nyfødt spædekalv i de ovenfor omtalte omrodede koncentrationer tolkes. Det kan således ikke udelukkes, at knoglerne fra spædekalven eller den ufødte kalv skal
ses i sammenhæng med kvæg nr. 4. Tilknytningen til kvæg nr. 4 sandsynliggøres ydermere af kønnet på de omkringliggende dyr. Således er kvæg nr. 3
og 7 tolket som tyre/stude. Det sidste dyr i samme område af stalden, kvæg
nr. 5, er meget ungt, hvorfor det forekommer usandsynligt, at dyret skulle
være drægtigt.
At dømme ud fra de identificerede elementer er der tale om en fuldt udvokset, muligvis drægtig ko (♀).

Figur 24: Udtegning af knogler tilhørende kvæg nr. 4. Til
højre ses knoglernes overordnede placering i stalden.

Forreste
ekstremiteter
Ribben
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Kvæg (Bos taurus) 5
Delvist bevaret skelet af ungdyr. Kun de nedre dele af dyrets bagerste ekstremiteter, dele af kranium samt muligvis ryg- og halehvirvler samt enkelte
ribben er bevaret. Ser man bort fra de fundne hvirvel- og ribbensfragmenter, synes der at være tale om et dyr liggende på højre side med snuden mod
øst/sydøst og ryggen mod syd (figur 25).
Den egentlige samhørighed mellem kranium og bagben er et tolkningsspørgsmål bedømt på baggrund af knoglernes og tænders ontogenetiske alder og koncentrationernes indbyrdes afstand. Rent anatomisk er der flere
ting, som synes uafklaret. Der er dog ikke umiddelbart noget, som modsiger, at der kun er tale om et enkelt dyr.
På baggrund af knoglernes ontogentiske alder synes der at være tale om
et dyr mellem 15 og 24 mdr.
Det har ikke været muligt at kønsbedømme dyret.
At dømme ud fra de identificerede elementer er der tale om et ungdyr på
ca. 1½-2 år af uvis køn.

Figur 25: Udtegning af knogler tilhørende kvæg nr. 5. Til
højre ses knoglernes overordnede placering i stalden.

Bagerste
ekstremiteter
Underkæbe
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Kvæg (Bos taurus) 6
Delvist bevaret skelet. Dyret ligger på højre side med ryggen mod vest og
hovedet mod syd. Der forefindes kranie, dele af ryg, de bagerste ekstremiteter samt muligvis enkelte fragmenter fra de forreste ekstremiteter (figur
26).
At dømme ud fra tandsættet er der tale om et adult dyr, slitagen er dog
ganske moderat (figur 27). Dette stemmer overens med den ontogenetiske
alder observeret ved de fundne ryghvirvler.
At dømme ud fra de identificerede elementer er der tale om et subadult
kvæg, 3-4 år gammelt. Køn uvis.

Figur 26: Udtegning af knogler tilhørende kvæg nr. 6. Til
højre ses knoglernes overordnede placering i stalden.

Mellemfodsog tåknogler

Ribben og
hvirvler

Figur 27: Detajlfoto af tænder in situ fra
kvæg nr. 6.

Kranium
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Kvæg (Bos taurus) 7
Kvæg nr. 7 er kun til stede i form af enkelte dele af skelettet. Alligevel synes der ud fra de tilstedeværende knogleelementer, knoglernes placering og
størrelse samt dyrets formodede køn ikke at være tvivl om, at der er tale om
et selvstændigt individ (figur 28). Trods den sparsomme mængde knogler
synes dyret orienteret omtrent øst-vest liggende på højre side med ryggen
mod syd og hovedet mod øst.
Dyrets mellemhåndsknogle og tåknogler udviser tegn på stressrelaterede
forandringer, og det kan på denne baggrund, sammenholdt med knoglernes
størrelse, sandsynliggøres, at der er tale om en trækokse (figur 29).
At dømme ud fra de identificerede elementer er der tale om en adult
tyr/stud (♂).

Figur 28: Udtegning af knogler tilhørende kvæg nr. 7. Til
højre ses knoglernes overordnede placering i stalden.

Forreste
ekstremiteter
mellemfod

Figur 29: Patologisk mellemhåndsknogle fra
kvæg nr. 7 med
fortykket distal
ledende. Sandsynligvis opstået som
følge af at dyret har
været benyttet som
trækdyr.
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Tamsvin (Sus scrofa domestica) 1
Hårdt brændt skelet af formodet foster. Kun den forreste halvdel af dyret
er bevaret (figur 30+31). Knoglerne er grundet den høje varme meget fragmenterede. Dyret ligger på venstre side orienteret NV-SØ med kraniet mod
NV.
Det har med udtagelse af enkelte tandfragmenter ikke været muligt at
undersøge skelettet efter optagning af præparatet.
At dømme ud fra de identificerede knogler er der tale om en spædgris.

Figur 30: Udtegning af knogler tilhørende svin nr. 1. Til
højre ses knoglernes overordnede placering i stalden.

Figur 31: Detailfoto af grisefoster
inden optagning af præparat.
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Dyrenes art, alder og køn
Resultatet synes i grove træk i overensstemmelse med den præliminære undersøgelse foretaget i forbindelse med selve udgravningen (Nielsen 2002
og 2007). Den minutiøse gennemgang af materialet har dog medført, at en
række nye og vigtige oplysninger har kunnet tilføjes. Samtidig er det gjort
klart, at enkelte dele af de præliminære resultater og tolkninger ikke længere
synes korrekte. Følgende vedrørende dyrenes art, alder, køn og antal synes
hermed at erstatte de tidligere resultater.
I staldens nordvestlige hjørne er større eller mindre dele af to subadulte
og to adulte hunfår (♀) repræsenteret. To var med sikkerhed drægtige, da
der fandtes rester af fostre i tilknytning til deres lændeparti. Tilsyneladende
var de drægtige med et enkelt lam hver. Et tredje får synes, om end store
dele af dyret var forstyrret, drægtigt med to lam, mens det er mere usikkert,
hvorvidt de få lammeknogler identificeret i materialet fra det fjerde og sidste
får (får nr. 2) udgør dele af et foster. Dyrenes køn er primært bestemt ud
fra tilstedeværelsen af lam, dog har en kønsbedømmelse af enkelte bækkenknogler kunnet bekræfte, at der er tale om hunfår.
I forbindelse med de præliminære undersøgelser af de indebrændte dyr
blev de omrodede knogler af får i staldens nordvestlige hjørne opfattet som
et selvstændigt individ. En sådan tolkning synes dog ikke at kunne opretholdes med baggrund i en kvantificering vha. MNI. Det mest sandsynlige er, at
de omrodede knogler udgør dele af får nr. 1, 3 og 4.
I et enkelt tilfælde har det med sikkerhed kunnet fastslås, hvorvidt fårene
var hornbærende eller ej. Ud fra de identificerede knogler synes får nr. 1 at
være kullet (hornløst). Desværre er antallet af bevarede kraniefragmenter
fra de øvrige får meget begrænset, og det har derfor ikke været muligt at
bedømme, om de resterende får havde horn eller ej. I det generelle bopladsaffald fra Nr. Tranders og fra jernalderen generelt findes både kullede
og hornbærende hunfår (Hatting 1993: 21ff). Fravær af hornstejler hos et
enkelt får i stalden kan derfor ikke umiddelbart tages som bevis for, at alle
hunfårene var kullede. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at der
blandt de omrodede fragmenter af lam (x9567-68) fandtes pandeben med
anlæg til hornstejler (figur 13).
I det område af stalden, hvor fårene lå placeret, fandtes desuden dele af et
skelet fra en lille gris. At dømme ud fra de få analyserede tandfragmenter er
der tale om et foster, hvor mælkekindtænderne endnu ikke var færdigdannede eller i brug. Med undtagelse af tandfragmenterne har det desværre
ikke været muligt at undersøge resterne af dyret igen.
Centralt i stalden er fundet to fuldt udviklede heste. Den ene i den nordlige
del af stalden og den anden i den sydlige. Sidstnævnte synes ud fra tændernes tilstand og tilstedeværelsen af patologiske forandringer i fodleddet
at have været en temmelig gammel hest (figur 17). Sidst, men ikke mindst,
synes det nu klart, at der har stået en subadult hest i staldens sydvestlige
hjørne. Om end knoglerne er meget fragmenterede og stærkt medtagne af
ilden, og selvom de ikke ligger i oprindeligt leje, er der på baggrund af knoglernes ontogenetiske alder ingen tvivl om, at de må stamme fra en tredje
hest. Grunden til, at denne ikke tidligere er identificeret, skyldes, at de omrodede koncentrationer i denne del af huset aldrig før har været analyseret.
De øvrige heste i stalden er fuldt udviklede, og i al fald et af dyrene synes at
have opnået en temmelig høj alder. Måske var unghesten tiltænkt en rolle
som afløser for den gamle hest.
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Kvæget udgør hovedparten af de 15 dyr fundet i stalden. I alt synes knogler
fra syv stykker kvæg til stede. På baggrund af bækkenknoglernes udformning og en subjektiv bedømmelse af mellemhånds- og mellemfodsknoglernes størrelse og form synes mindst tre køer (♀) og to stude/okser (♂) repræsenteret. Køerne er placeret i den nordøstlige del af stalden. Der er tale om
to fuldt udviklede (adulte) køer og en enkelt subadult ko.
Blandt en række omrodede knogler i den østlige del af stalden fandtes enkelte knogler af en kalv. Kalven er endnu ikke aldersbedømt, men der synes
ud fra knoglernes størrelse at være tale om en meget lille kalv. Der kan dog
også være tale om et foster, da knoglerne, i lighed med flere af de fundne
lammeknogler, ikke umiddelbart synes påvirket af ild. Den manglende ildpåvirkning kan skyldes, at koens krop har beskyttet fostret mod den direkte
varme fra branden, og at branden ikke nåede at fortære hele koens krop,
inden tomten dækkedes af nedstyrtende bygningsdele. Som beskrevet er der
tale om knogler fra forstyrrede områder af stalden, og tolkning skal derfor
tages med forbehold. Alligevel synes det sandsynligt, med tanke på de drægtige får, at også en af køerne kan have været drægtig. Muligvis kvæg nr. 4.
Tyrene/okserne er placeret ved siden af hinanden omtrent midt i koncentrationen af knogler fra kvæg i staldens østligste del. Knoglerne svarer
ontogenetiske set til et subadult og et adult dyr. Det fuldt udviklede dyr
adskiller sig fra de øvrige ved tilstedeværelsen af patologiske forandringer i
fodleddet. Forandringer som er tolket som et vidnesbyrd på, at der er tale
om et trækdyr (figur 29).
De to resterende stykker kvæg har ikke kunnet kønsbedømmes, kvæg nr.
6 synes dog at have haft forholdsvis kraftige knogler, og det er ikke umuligt,
at det drejer sig om en tyr/stud.6 Det sidste dyr (kvæg nr. 5) er et ungdyr,
som er placeret i den sydøstlige del af stalden. Dyret har formodentlig haft
en alder på 1½-2 år.
I forbindelse med de præliminære undersøgelser i 2001 blev en række knogler tolket som værende fra en ung hund (jf. Nielsen 2002). Det har dog
vist sig, at der er tale om knogler fra et barn eller et ungt menneske. Der er
derfor ikke længere noget, som tyder på, at der også var en hund i stalden,
da branden brød ud.
Det skal desuden bemærkes, at der er fremkommet en større mængde
menneskeknogler under den seneste gennemgang af materialet. Menneskeknoglerne er ikke inddraget i denne analyse af fundet. Hovedparten af
menneskeknoglerne fra stalden er tidligere analyseret af N. Lynnerup og L.
Harvig ved Antropologisk Laboratorium, Retspatologisk afdeling ved Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet. De foreløbige analyser viser, at
der er knogler fra minimum fire mennesker repræsenteret i stalden. Med de
nye fund kan der meget vel skulle tilføjes mindst ét individ til denne liste.

6) Der er alene tale om en subjektiv fornemmelse af knoglernes størrelse set i forhold til
de øvrige fund i stalden.
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Patologi
Generelt synes dyrene fra A371 ikke at have lidt unødig overlast. Således er
der ikke spor efter traumer på knoglerne. Som beskrevet er der fundet tegn
på patologiske forandringer hos hest nr. 2 samt kvæg nr. 7. De forandringer, som har kunnet observeres på knoglerne fra hestens fodled (hasen), er
typiske forandringer, som ofte ses i forbindelse med såkaldt ”spat” (Baker
& Brothwell 1980: 117f). Lidelsen forårsager irritation i hasens glideled og
kan i værste tilfælde føre til, at leddet bliver stift og hesten halt. Spat er en
multifunktionel lidelse, som kan have flere årsager. Generelt er ældre heste
hyppigere udsat for spat end unge heste, hvilket harmonerer fint med, at hest
nr. 1 synes at være forholdsvis gammel. 7 Spat behøver ikke nødvendigvis at
være forårsaget af, at hesten har været udsat for ekstreme belastninger.
Knoglerne fra en af de formodede tyre/okser udviser tegn på, at dyret
har været brugt som trækdyr. Højre mellemhåndsknogle og en proximal
tåknogle fra kvæg nr. 7 udviser tydelige tegn på såkaldt ”distal broadening”
(figur 32) og ”proximal lipping” (figur 33), knogleforandringer som ofte
forbindes med trækdyr. Ved gentagen hård fysisk belastning kan der opstå
en række karakteristiske knogledannelser på knoglerne i foden, som lader
sig udskille i det arkæologiske materiale (Johannsen 2005 og 2006). Et mere
eller mindre identisk fund er gjort i forbindelse med analyse af materialet fra
Grønvang (Kveiborg 2009a).
Figur 32: Detailfoto af
mellemhåndsknogle fra
kvæg nr. 7 med tydelige tegn på ”distal broadening” (dorsalt vy).

Distal
broadening

Proximal
lipping

Figur 33: Tåknogle med
”proximal lipping” fra
kvæg nr. 7. Til sammenligning ses til højre i billedet en tilsvarende ”rask”
tåknogle (proximalt vy).

7) Oplysninger vedr. spat hentet på www.netdyredoktor.dk
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Dyrenes placering og staldens organisation
Der er i ovenstående redegjort for dyrenes placering i stalden. Resultatet
fremgår af den vedlagte planche. Fårene stod placeret i staldens nordvestlige del sandsynligvis umiddelbart indenfor indgangen til stalden. Resterne af
et grisefoster peger på, at man også opstaldede svin eller i al fald drægtige og
farende søer, selv om der ikke blev fundet knogler af subadulte/adulte svin
i stalden. Grisefostrets bagerste del var ikke bevaret, den var blevet fjernet
under anlæggelse af en stor profilgrøft i forbindelse med forundersøgelserne
på lokaliteten, og det kan derfor ikke udelukkes, at andre dyr, heriblandt
svin, blev bortgravet ved samme lejlighed.
Kvæget var placeret i staldens østlige og centrale del. Der forekommer
kvæg i både den nordlige og den sydlige halvdel. Knogler af hest er fundet i
den vestlige halvdel af stalden. Dels mellem knoglerne af får og kvæg i den
nordlige halvdel og dels i den sydvestlige del af stalden. I sidstnævnte område er der ikke fundet spor efter andre dyr, og det kan derfor have været
dette område, som var tiltænkt hestene. Området er dog stærkt forstyrret af
senere anlagte konstruktioner.
Indledningsvis blev det omtalt, at der ikke er fundet spor efter båseskillerum i stalden. Dog er der i området omkring får nr.1 og 2 fundet forkullede
rester efter et muligt indelukke af flettede hasselgrene. Det er derfor muligt,
at fårene havde en lille fold afskåret fra den øvrige del af stalden. De øvrige
dyr har tilsyneladende ikke været fikseret i svære båse, som har efterladt
spor i staldgulvet i form af stolpeaftryk o.l. Kigger vi på de øvrige fund af
indebrændte dyr, er det dog også tydeligt, at båseskillerum kun sjældent
forekommer. Derimod er der tegn på, at man har benyttet tøjrpæle i stedet
for (Kjær 1930:27).
Som nævnt synes arterne at stå forholdsvis opdelt i stalden fra Nr. Tranders, en opdeling som i øvrigt synes at gå igen i stalden fra Brøndlund (Olsen 2007: 5). Dette tyder på, at dyrene, trods fravær af både båseskillerum
og tøjrpæle, har stået fastbundet på den ene eller den anden måde.

Årstidsindikatorer
En faktor, som sandsynligvis også har spillet en stor rolle i forbindelse med
staldens organisation, er tidspunktet for branden. Hvad enten der er tale
om årstider eller tidspunktet på døgnet. Man må blandt andet formode,
at antallet af dyr har varieret kraftigt med årstiderne. Tilstedeværelsen af
ufødte lam gør, at årstiden for branden kan fastslås med nogenlunde sikkerhed. Lammene i de omrodede koncentrationer af knogler i den nordvestlige del af stalden er bedømt til at være omkring 110-136 dage gamle
målt fra svangerskabets begyndelse (Habermehl 1975:114 og Richardson et
al. 1976). Får har en drægtighedsperiode på ca. 150 dage og med tanke på,
at får som hovedregel læmmer først på foråret, må branden være foregået i
den sene vinter eller det tidligste forår. Også de øvrige arter repræsenteret
i stalden må formodes at føde deres afkom i det tidlige forår, hvilket synes
bekræftet af tilstedeværelsen af skelettet af et grisefoster og muligvis en lille
spædekalv.8

8) Knoglerne fra kalven har endnu ikke været underkastet en grundig analyse,
hvorfor det er for tidligt at afgøre, hvorvidt der er tale om knogler af en ufødt kalv
eller en spædekalv.
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Sammenfatning
Da langhuset, en vinterdag eller i det tidligste forår i 1. århundrede f.Kr.,
brændte ned, omkom 4-5 personer med store dele af deres besætning. I alt
15 dyr: Fire får, en gris, tre heste og syv stykker kvæg. De indebrændte får
var sandsynligvis alle drægtige, og måske var det derfor, de var kommet på
stald. Det samme er muligvis tilfældet for en af de omkomne køer, i al fald
er der fundet enkelte spæde knogler af en kalv. I stalden stod både køer og
tyre/okser. I alt er mindst tre køer og to tyre/okser identificeret. Okserne
udgør sandsynligvis husets trækdyr, mens hestene sandsynligvis udgjorde
beboernes ridedyr. I forbindelse med undersøgelserne af huset fandtes en
knopspore, som peger i denne retning (Niels Haue, mundtlig meddelelse).
En af hestene synes af høj alder og led af spat. Måske var unghesten i staldens sydvestlige hjørne tiltænkt rollen som efterfølger, når den gamle hest
skulle aflives.
I stalden har sandsynligvis også stået minimum én so, herom vidner den
lille gris. Grisen ligger umiddelbart øst for de forstyrrede områder i staldens
vestlige del, og det er sandsynligt, at en so kan have været placeret her.
En anden mulighed er, at nogle af gårdens dyr nåede ud af stalden i tide.
De tilstedeværende mennesker kan vidne om, at man forgæves forsøgte at
drive dyrene ud af stalden. Måske har man haft held til at få enkelte dyr
drevet ud. De 15 dyr udgør således et minimum.
I delrapport VI vil fundet fra Nr. Tranders blive sammenlignet med de
øvrige fund analyseret i nærværende projektet (Kveiborg 2009b).
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Osteologisk gennemgang af de enkelte knoglekoncentrationer
NB: De angivne foto- og tegningsnumre henviser til originaldokumentationen opbevaret på Nordjyllands Historiske Museum.
Får (Ovis aries) 1
x9471 (Koncentration LIII (foto: F1073-78 + F1131-33, tegning: T630 + T646)). Der er tale om et tilnærmelsesvis komplet skelet af et får, som ligger på højre side med krum ryg og hovedet bøjet bagover. Dyrets
snude og ryg peger mod øst. Fåret er optaget som præparat.
Fostret, som er placeret delvist under ribbenene, ligger på venstre side med hovedet mod øst.
Af moderfåret mangler kun enkelte hvirvler (vertebrae), dele af ribben (costae), enkelte tåknogler (phalanges)
fra de forreste ekstremiteter samt fra skinnebenet (tibia) og nedefter på bagbenene. De nedre dele af bagbenene er bortgravet under anlæggelse af søgegrøft.
Der er efter alt at dømme og vurderet på baggrund af de tilstedeværende kraniefragmenter tale om et kullet
får.
I følge udgravningsnotaterne er alle rørknoglernes ledender fusionerede. Der er ikke gjort notater vedr. hvirvlernes ontogenetiske alder.
x9578 (Koncentration LIII (intet foto)). Dele af venstre forben. Indsamlet separat før optagning af præparat. Følgende elementer forefindes: distale 2/3 af overarmsknogle (humerus), helt spoleben (radius) samt
den proximale del (olecranon) af albuebenet (ulna). Tuber olecrani, dist. epip. humeri, og dist. epip. radii
fusionerede.
Knoglerne er ildpåvirkede gråbrune til mørkegrå.
Hertil kommer enkelte fragmenter af lyse gråblå ribben (costae) samt et fragment af en foetal mp.-diaphyse,
som endnu ikke er vokset sammen med den tilstødende mp. Alle knogler er fra får.
Se desuden x9630 (Koncentration LXXVI), som indeholder kraniefragmenter.

Får (Ovis aries) 2
x9490 (Koncentration I (foto: F1012-1013, tegning: T623)). Fragmenter af bækken (coxae), seks lændehvirvler (vertebrae lumbales), nederste brysthvirvel (vertebra thoracicae) samt øvre halvdel af venstre lårben
(femur). Ryghvirvlerne fremstår alle med ufusionerede facies terminalis cran. et caud. Bækkenet er fusioneret i acetabulum, mens lårbenets proximale epiphyser (trochanter major samt caput femoris) endnu ikke er
vokset sammen med diaphysen. Trochanter minor synes dog fusioneret. Fragmenterne er ildpåvirkede og er
overvejende gråblå med plamager af mere rødbrune nuancer. Enkelte knoglefragmenter har små områder af
sortbrændt karakter.
Bækkenknoglernes udformning indikerer, at det er tale om et hunfår.
NB! Sammen med fragmenterne fra det subadulte får fandtes et fragment af en foetal mellemfods- eller mellemhåndsknogle (metatarsus/-carpus). Denne er endnu ikke vokset sammen med den anden mellemfods- eller mellemhåndsknogle. Knoglen er sortbrændt med partier af metallisk udseende slagge.
Et ubestemt fragment har samme farve og forekomst af slagge.
x9491 (Koncentration I (foto: F1012-1013, tegning: T623)). De to øverste halshvirvler (atlas + axis) samt
enkelte dele af et meget fragmenteret kranie (calvarium). Hertil kommer dele af underkæberne (mandibulae),
hvoraf begge halvdele har partier af corpus samt proc. articularis bevaret. Fra venstre underkæbegren forefindes M1 (slitagegrad h) og fra højre M2 samt dele af M3 (begge med slitage). Slitagen på M3 synes ikke særligt
fremskredet. Det er dog ikke muligt at bedømme graden af slitage nærmere, da tanden er fragmenteret. Grundet fragmentering er det ej heller muligt at bedømme, hvorvidt der er tale om får eller ged. Fragmenterne er
ildpåvirkede og farven primært blågrå, det gælder især halshvirvlerne. Proc. articularis mandibulae er mere
lys gråblå -lysegrå, mens corpus mandibulae er brunrød med sorte partier.
x9492 (Koncentration I (foto: F1012-1013, tegning: T623)). Fragmenter af to halshvirvler (vertebrae cervicales), en brysthvirvel (vertebra thoracicae), seks ribben (costae) samt de forreste ekstremiteter. Ribben og
hvirvler er blågrå-lysgrå, mens farven på knogler fra de forreste ekstremiteter afhænger af side i kroppen. Alle
knogler synes ildpåvirkede. Knoglerne fra venstre side er generelt lyse blågrå med rødbrune partier, mens
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farven på knoglerne fra højre side er opdelt. Den side af knoglerne, som har ligget direkte på staldgulvet, er
sort med slaggepartier, mens den anden del er mere grålig-gråbrun. Fra de forreste ekstremiteter forefindes:
et helt, men fragmenteret spoleben (radius sin), en del af venstre mellemhåndsknogle (metacarpus sin), parti
(cavitas/collum) af højre skulderblad (scapula dx), tilnærmelsesvis hel overarmsknogle (humerus dx) fra højre
side, tilnærmelsesvis helt spoleben (radius dx), albueben (ulna dx) samt et fragment af mellemhåndsknoglen
(mc III/IV dx) fra højre side. Hertil kommer hhv. tre og fire håndrodsknogler (carpalia) fra venstre og højre
side samt en række tåknogler (1 x ph.1, 2 x ph.2 samt 2 x ph.3).
Tåknoglerne fremstår i modsætning til de øvrige knogler tilnærmelsesvis ubrændte. De proximale led på
radius sin+dx er færdigudviklede, mens de distale er ufusionerede. Olecranon (ulna) er ufusioneret. Det
samme gælder den proximale epiphyse på overamsknoglen. Den distale humerusepiphyse er fusioneret. Også
tuber scapulae dx samt dist. epip. mc III/IV sin er fusionerede. Det samme gælder de proximale epiphyser på
tåknoglerne.
At dømme ud fra de tilstedeværende elementer er der tale om knogler fra får.
x9493 (Løsfund fra området omkring koncentration I (intet foto)). Der forefindes tre tåknogler (ph.1).
Heraf er 2 synligt ildpåvirkede (blågrå), mens den tredje fremstår ubrændt. Hertil kommer hhv. to blågrå
tåknogler (ph.2) samt en blågrå tåknogle (ph.3). Desuden findes et blågråt-hvidt fragment af brystbenet
(sternum), en kindtand (M1 inf. dx) samt en brysthvirvel (vertebra thoracicae).
x9544 (Koncentration LXXVIII (foto: F1126-1127, tegning: T676)). Tilnærmelsesvis helt, men fragmenteret venstre skinneben (tibia sin). Hårdt brændt. Den distale epiphyse er delvist fusioneret, mens den proximale epiphyse er ufusioneret. Der forefindes desuden enkelte mindre fragmenter af venstre (?) lårbens distale
ledende. Også denne er ufusioneret. Knoglerne er ildpåvirkede, og farven er gråblå-hvid. Proximalt på skinnebenet har den stærke varme deformeret knoglen betragteligt.
Fra højre bagben, som fandtes under det venstre, er bevaret en mindre del af den øvre ledende på skinnebenet
(tibia dx). Epiphysen er, som på det venstre, ufusioneret. Selve diaphysen er meget medtaget og er ikke hjemtaget. Fra samme ben fandtes i anatomisk orden: et mindre fragment af hælbenet (calcaneum), os malleolare,
rulleben (astragalus), ct (centrotarsale), en tilnærmelsesvis hel mellemfodsknogle (metatarsus III/IV dx) samt
en række tåknogler (2 x ph.1, 2 x ph. 2 samt 1 x ph.3). Epiphysen på de enkelte tåknogler er fusionerede. I
modsætning til knoglerne fra venstre ben er knoglerne fra højre langt mindre ildpåvirkede. Nogle er nærmest
uden synlig påvirkning, mens især mt III/IV dx er sortbrændt.
NB! I forbindelse med gennemgangen af materialet fra koncentration LXXVIII fandtes en række tåknogler
fra et ungt menneske. Det drejer sig om sortbrændte tåknogler, mellemfodsknogler samt en fodrodsknogle
m.m. Venstre fod er med sikkerhed til stede. Ledenderne på både mellemfodsknoglerne og tåknoglerne er
ufusionerede. Desværre blev knoglerne ikke identificeret under selve udgravningen, og deres præcise placering kendes derfor ikke. De fremgår ej heller af de tagne fotos.
x9545 (Koncentration LXXIX (foto: F1128-1129, tegning: T676)). Fragmenter af skinneben (tibia sin/
dx?), fire fodrodsknogler (calcaneum, astragalus, ct samt T1) alle fra venstre side. Fragmenterne er ildpåvirkede grå-gråblå bortset fra tibiafragmenterne, som udviser en mere komplet forbrænding (gråhvid). Tuber
calcanei er ufusioneret.
Hertil kommer en række fragmenter som enten anatomisk eller farvemæssigt adskiller sig fra ovenstående.
Det drejer sig om et sortbrændt fragment af en mellemhåndsknogle (mc III/IV) med fusioneret dist epip. samt
en sortbrændt tåknogle (ph.1) og tre delvist brændte tåknogler (1 ph.2 og 2 ph.3). Side uvis. At bedømme ud
fra foto F1129 synes det muligt, at der kan være tale om knogler fra to forskellige dyr. De gråbrændte knogler
formodes at tilhøre får nr. 2, mens de øvrige formodes at tilhøre får nr. 3.
x9600 (Koncentration I (foto: F1012-1013, tegning: T623)). Et gråhvidt diaphysefragment fra venstre
overarmsknogle (humerus sin) samt enkelte brysthvirvelfragmenter (vertebrae thoracicae).

Får (Ovis aries) 3
x9500 (Koncentration LII (foto: F1071, tegning: T630 + T646)). Dele af venstre og højre bagben. Højre
skinneben (tibia dx) er tilnærmelsesvis helt og med fusionerede epiphyser. Hertil helt rulleben (astragalus)
samt hælben (calcaneum). Højre skinneben er primært sortfarvet med enkelte brune partier. Fodrodsknoglerne synes mere eller mindre ubrændte af udseende. Under højre skinneben fandtes knogler fra venstre
fodrod (calcaneum, astragalus og Ct) samt venstre mellemfodsknogle (mt III/IV sin). Knoglerne er velbeva-
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rede og mere eller mindre hele. Knoglerne fra venstre side er let sodede. Hælben samt mellemfodsknogler
er færdigudviklede med fusionerede epiphyser. De identificerede knogler ligger i anatomisk orden og synes
uforstyrrede. Højre skinneben er orienteret nordnordvest-sydsydøst med den proximale ledende mod nordnordvest. Fodleddet synes vinklet ca. 90˚ (jf. koncentation LXXX). Venstre mellemfodsknogle synes orienteret omtrent nordvest-sydøst med den proximale ledende mod nordvest.
x9549 (Koncentration LXXX (foto: F1128-1130, tegning: T676)). Knogler fra de forreste ekstremiteter.
Venstre mellemfodsknogle (mc III/IV sin) inkl. fire håndrodsknogler (C2+3, C4, Cr og Ci). Mellemhåndsknoglen ligger placeret omtrent øst-vest med den proximale ende mod øst. Den distale epiphyse er fusioneret.
Knoglen overlejres af dele af højre forben. Her findes den distale del af mellemfodsknoglen (mc III/IV dx)
samt seks tåknogler (2 x ph.1, 2 x ph.2 samt 2 x ph.3) og en enkelt biknogle (Os sesamiodea). Alle knoglerne
synes kun let ildpåvirkede og er, om end fåtallige, uforstyrrede.
x9550 (Koncentration LXXX (foto: F1128-1130, tegning: T676)). Dele af højre bagben fundet i nordsydgående balk. Er placeringsmæssig i overensstemmelse med knoglerne fra x9500 (koncentration LII). Der
forefindes to fodrodsknogler (Ct og T2), mellemfodsknogle (mt III/IV dx), fem tåknogler (2 x ph1, 1 x ph.2,
og 2 x ph.3) samt en enkelt biknogle (Os sesamoidea). Både tå- og mellemfodsknogler er færdigudviklede.
Knoglerne er let sodede.
Det er muligt, at x9546 (koncentration LXXXI) og kraniefragmenterne fra x9627 (koncentration V) skal
henføres til får nr. 3.
Hertil kommer sandsynligvis en stor del af knoglerne fra de omrodede koncentrationer LV, XLIII-XLVII
(x9566-68, x9570-71 og x9576b) samt XLIX-L (x9577 og x9579).

Får (Ovis aries) 4
x9297 Præparat af grisefoster (koncentration LIX) hvori der indgår dele af lammefoster tilhørende får
nr. 4.
x9501 (Koncentration LI (foto: F1070-71, tegning: T644)). Dele af kranium (calvarium), underkæber
(mandibulae), tandfragmenter (dentes) samt øvre del af rygsøjlen (columna vertebralis). Fra kraniet ses mindre fragmenter af maxilla, frontale, temporale og zygomaticum. Fra underkæberne er identificeret fragmenter
af ramus og corpus samt enkelte fortænder. Hertil kommer en række ubestemmelige tandfragmenter. Kranieog kæbefragmenterne er ildpåvirkede, gråblå - hvide. At dømme ud fra fortænderne er der tale om let slidte
permanente tænder.
Fra rygsøjlen forefindes de tre øverste halshvirvler (vertebrae cervicales) samt to brysthvirvler (vertebrae thoracicae). Ryghvirvlerne er endnu ikke færdigudviklede. De er ildpåvirkede, og deres farve varierer fra gråhvid
over gråbrun til sort.
Om end fragmenterede, synes knoglerne at være forholdsvis uforstyrrede.
x9554 (Koncentration LIV (foto: F1073 & F1075-76, tegning: T646)). Dele af rygsøjle (columna vertebralis) samt højre forben. Fra ryggen findes tre brysthvirvler (vertebrae thoracicae). Hertil kommer fragmenter
af minimum fire ribben (costae). Hverken ribben eller hvirvler er færdigudviklede. Knoglerne er ildpåvirkede,
og farven varierer fra ubrændt brunlig over sort til gråbrun.
Fra højre forben ses et mindre skulderbladsfragment (scapula dx), dist. 2/3 af overarmsknoglen (humerus),
helt spoleben (radius) og albueben (ulna) samt en komplet samling håndrodsknogler (C2+3, C4, Cr, Ci, Cu,
Ca) og en enkelt biknogle (Os sesamoidea). Kun den nedre del af spolebenet samt håndroden bærer synlige
præg efter ildpåvirkning. Overarmsknoglen er fusioneret distalt, mens radius er ufusioneret distalt. Tuber
olecrani er delvis fusioneret.
x9555 (Koncentration LVI (foto: F1079-80, tegning: T646)). Dele af dyrets bækkenparti samt den nedre
del af ryggen: korsben (sacrum), lændehvirvler (vertebrae lumbales) samt enkelte brysthvirvler (vertebrae
thoracicae) placeret anatomisk korrekt indbyrdes. Hvirvlerne er endnu ikke færdigudviklede. Knoglerne er
ildpåvirkede, gråhvide-brungrå. Hvirvlerne er placeret øst-vest med brysthvirvlerne mod øst og korsben mod
vest. Der er desuden fragmenter af en række ufusionerede ribben (costae).
Hertil kommer muligvis enkelte rørbensfragmenter fra et lammefoster.

32

x9556 (Koncentration LVI (foto: F1079-80, tegning: T646)). Dele af de bagerste ekstremiteter: fragmenter af bækken (coxae sin + dx) samt højre lårben (femur dx), hertil knæskal (patella dx), tilnærmelsesvis helt
skinneben (tibia dx), mellemfodsknogle (mt III/IV dx) samt fire fodrodsknogler (calcaneum, astragalus, ct
og T2 dx). Desuden en enkelt tåknogle (ph.1). Knoglerne ligger anatomisk korrekt i forhold til korsben og
hvirvler (x9555).
Bækkenet er uden fusioneret crista iliaca, lårbenet har ufusionerede dist. og prox. epiphyser, skinnebenet
har fusioneret dist. epip og påbegyndt fusionering proximalt. Hælbenet har delvist fusioneret tuber, mens
mellemfodsknogle samt tåknogle har fusioneret hhv. dist. og prox. epip. Der synes at være svage spor efter
fusioneringen distalt på mellemfodsknoglen. Dette er kun synligt indvendigt i det spongiøse væv. På ydersiden
synes fusioneringen afsluttet.
At dømme ud fra de tilstedeværende bækkenknogler er der tale om et hunfår (♀).
Sammen udgør x9555 og x9556 bagpartiet af et hunfår, som ud fra placeringen af knoglerne har ligget på
maven med benene trukket op under sig. Dette stemmer godt overens med observationerne gjort for x9501
og x9554.
x9557 (Koncentration LVIII (foto: F1081-82 0g F1087, tegning: T646). Fragmenter af formodet foster
(lam). Der forefindes fragmenter af bækken (coxae), lårben (femur), skinneben (tibia), mellemfodsknogler
(mt III/IV), fire tåknogler (ph.1) samt ryghvirvler (vertebrae). Knoglerne er ildpåvirkede (hovedsageligt sodede), om end enkelte er gråhvide.

Omrodede knogler af får (Ovis aries)
x9566 (Koncentration XLIII (foto: F1062-1066)). Fra subadulte/adulte får er flg. fragmenter identificeret: Delvis sortbrændt brysthvirvel (vertebra thoracicae) med færdigudviklede ledflader, ribbensfragment
(ubrændt), delvis sortbrændt knæskal (patella sin), ubrændt (?) diaphysefragment af mellemhåndsknogle (mc
III/IV) samt delvist sortbrændt bækkenfragment (tuber ischiadicum dx).
Fra lam (foetus) forefindes flg: Ubrændt hælben (calcaneum sin), ildpåvirket grå-sort bækkenfragment (ilium
sin), ildpåvirket gråhvid halehvirvel (vertebra caudale), ubestemmeligt gråbrunt rørbensfragment samt et
tilsyneladende ubrændt kraniefragment (occipitale).
x9567 (Koncentration XLIV (foto: F1062-1066)). Fra subadulte/adulte får er flg. fragmenter identificeret:
Sortbrændt brysthvirvel (vertebra thoracicae) med færdig udviklede ledflader, delvis sortbrændt brysthvirvel
(vertebra thoracicae) med ufærdige ledflader samt tre delvis sortbrændte ribbensfragmenter (costae).
Fra lam (foetus) forefindes flg: Ubrændt kraniefragment (frontale sin) med anlæg til hornstejle, ubrændt ribben (costae), ubrændt skulderblad (scapula dx) samt distale halvdel af skinneben fra højre side (tibia dx).
x9568 (Koncentration XLV (foto: F1062-1066)). Fra subadulte/adulte får er flg. fragmenter identificeret:
Hvidbrændt hvirvelfragment (bryst eller lændehvirvel), sortbrændt ribbensfragment (costae).
Fra lam (foetus) forefindes flg. fragmenter: Ubrændt kraniefragment (frontale dx) med anlæg til hornstejle,
ubrændt kraniefragment (pars petrosa), ubrændt hvirvelfragment (vertebra thoracicae (arcus-corpus separate)), fem ubrændte ribbensfragmenter (costae), ubrændt overarmsknogle fra venstre side (humerus sin),
ubrændt albueben fra højre side (ulna dx), ubrændt skinneben fra venstre side (tibia sin) samt to ubrændte
fragmenter af ufusionerede mellemfods- eller mellemhåndsdiaphyser (mp).
x9570 (Koncentration XLVI (foto: F1062-1066)). Fra lam (foetus) forefindes flg: Ubrændt ribben (costae)
samt ubrændt lårben fra venstre side (femur sin).
x9571 (Koncentration XLVII (foto: F1062-1066)). Fra subadulte/adulte får er flg. fragmenter identificeret:
Fem ribbensfragmenter (costae), heraf er ét tilnærmelsesvis helt og ubrændt med ufusioneret caput. Blandt
de øvrige ribbensfragmenter findes et sortbrændt fragment med fusioneret caput. Hertil kommer to fragmenter af brysthvirvler (vertebrae thoracicae), hvoraf minimum én er med ufærdige ledflader, et ikke nærmere
bestemt hvirvelfragment (vertebra), et sortbrændt fragment af et skulderblad (scapula), en ubrændt tåknogle
(ph.1) med fusioneret epiphyse, et ildpåvirket bækkenfragment (tuber ischiadicum dx), en ildpåvirket og en
ubrændt tåknogle (ph.2) med fusionerede epiphyser, fragmenter af to ildpåvirkede distale lårbensepiphyser
(femur dx) fra to individer samt et ildpåvirket og fusioneret proximalt skinnebensfragment (tibia dx).
Fra lam (foetus) forefindes flg: Enkelte ubrændte kraniefragmenter (bl.a. zygomaticum dx), ubrændt underkæbefragment (mandibula dx (dp3 og dp4 under frembrud og dp3 synlig i kæben)), ubrændt underkæbefragment (mandibula sin (dp3 og dp4 under frembrud og dp3 synlig i kæben)), løs mælketand (dI inf. dx) uden
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slitage, et ubrændt ribben (costae), fem hvirvelfragmenter (vertebrae) heraf to ufusionerede corpus vertebrae,
tre bækkenfragmenter (ilium) fra minimum to individer (1 sin + 2 dx) alle ufusionerede i acetabulum, et
ubrændt spoleben fra højre side (radius dx), et ubrændt skinneben fra venstre side (tibia sin), en ubrændt
mellemfodsknogle (mt III/IV) fra venstre side (mt III og mt IV fusionerede), en ubrændt mellemfodsknogle
(mt III/IV dx) fra højre side (mt III og mt IV fusionerede), ubrændte fragmenter af minimum to mellemfodseller mellemhåndsdiaphyser samt en ubrændt tåknogle (ph.1). Alle rørbensfragmenter er med ufusionerede
epiphyser.
x9576b (Koncentration LV (foto: F1062-1066, tegning: T646)). Fra subadulte/adulte får er flg. fragmenter
identificeret: Et ubrændt brystbensfragment (sternum), en ubrændt halehvirvel (vertebra caudalis), 3/4 spoleben (radius), en ubrændt fusioneret tuber olecrani (ulna), den ubrændte distale tredjedel af en fusioneret
mellemhåndsknogle (mc III/IV), to tilnærmelsesvis ubrændte tåknogler (phalanges) samt enkelte andre fragmenter bl.a. ribben (costae).
Fra lam (foetus) forefindes flg: Kraniefragment (os sphendoideum), et ribben (costae), et bækkenfragment
(os ischii sin), et lårben (femur dx) samt et spoleben (radius sin).
x9577 (Koncentration L (foto: F1062-1066)). Ubestemt fragment.
x9579 (Koncentration XLIX (foto: F1062-1066)). Fra subadulte/adulte får er flg. fragmenter identificeret:
Et hvidbrændt hvirvelfragment (vertebra), et sortbrændt ribbensfragment (costae) samt et sortbrændt bækkenfragment (coxae).
Fra lam (foetus) forefindes flg: En ubrændt skinnebensknogle fra højre side (tibia dx) med ufusionerede
epiphyser samt tre fragmenter af mellemfods- eller mellemhåndsdiaphyser heraf en delvis sortbrændt, mens
resten er ubrændte.

Hest (Equus caballus) 1
x9525 (Koncentration IX (foto: F1024-25, tegning: T623)). Fragmenter fra de forreste ekstremiteter. Bl.a.
venstre spoleben (radius sin), mellemhåndsknogle (mc III) samt en tåknogle (ph.2). Radiusfragmentet er fusioneret proximalt og den distale del er ikke bevaret. Mellemhåndsknoglen er fusioneret distalt. Fragmenterne
er grå- til sortbrændte.
x9526 (intet foto). Fem løsfundne knogle fra knoglekoncentration VI. Der forefindes bl.a. en gråbrændt og
fusioneret distal mellemfods- eller mellemhåndsepiphyse (mp).
x9548 (Koncentration LXXXV (foto: F1139)). Fragmenter af knogler fra de forreste ekstremiteter. Bl.a. et
fusioneret distalt fragment af venstre overarmsknogle (humreus sin) samt fragmenter af spoleben, albueben
og mellemhånd (radius, ulna og mc III sin). Hertil kommer et proximalt fragment af højre spoleben (radius
dx). Desuden to tåknogler (ph.1 og 2) samt en biknogle (os sesamoidea). Alle knoglefragmenterne er sortbrændte.
Fundet er ikke indtegnet på plantegningerne, men formodes at være fundet i den nord-sydorienterede
profilbalk umiddelbart vest for koncentration IX (x9548).
x9580 (Koncentration VI (foto: F1023-24, tegning: T623 & T676)). Dele af dyrets krop. Knoglerne er placeret i den nord-syd-orienterede profilbalk. Der forefindes fragmenter af minimum 10 hvirvler (hovedsageligt
brysthvirvler (vertebrae thoracicae)) og fragmenter af ca. 10 ribben (costae). Alle hvirvler er færdigudviklede.
Det samme gælder for ribbenene. Knoglerne er alle ildpåvirkede, og farven varierer fra sort til lys grå.
x9596 (Koncentration VI (foto: F1023-24, tegning: T623 & T676)). Nedre del af ryg (Columna vertebralis) inkl. bækken (coxae) og halehvirvler (vertebrae caudale). Fra bækkenet udgår ekstremiteterne, hvoraf det
venstre lå eksponeret. Der forefindes dele af både venstre og højre bagben – bækken (coxae), lårben (femur),
skinneben (tibia) og knæskal (patella). Samtlige knogler synes færdigudviklede. Det gælder både hvirvler og
ekstremitetsknogler. Knoglerne er ildpåvirkede og varierer i farve fra lys gråblå til gråsort.
Der forefindes desuden fragmenter af fem-seks ildpåvirkede ribben (costae).
x9597 (Koncentration VI (foto: F1023-24, tegning: T623 & T676)). Venstre fod inkl. mellemfodsknogler
(mt II-IV), fodrodsknogler (calcaneum, astragalus, Tc, T3 og T4) samt tåknogler (ph. 1 og 2). Fra højre
bagben, som ligger placeret øst for det venstre, forefindes mellemfodsknogle (mt III) og en tåknogle (ph.1).
Samtlige knogler er færdigudviklede. Knoglerne er kun let brændte og fremstår delvist sodede.
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Hest (Equus caballus) 2
x9484 (Koncentration XXX (intet foto, tegning: T625)). Sortbrændt tåknogle (ph.2) fra hest med fusioneret proximal epiphyse. Hertil et sortbrændt ribbensfragment (costae) med fusioneret caput.
X9485 (Koncentration XXXI (intet foto, tegning: T625)). Syd for hestekraniet (koncentration XXVII)
fandtes enkelte sortbrændte knogler. Heriblandt et underkæbefragment (mandibula) fra hest – sandsynligvis
hest nr. 2.
x9593 (Koncentration XXV (foto: F1034-35, tegning: T625)). Sortbrændt mellemfodsknogle (mt III sin)
fra venstre bagben. Hertil tre sammenvoksede fodrodsknogler (T1+2, T3 og Tc). Også mt IV forefindes i materialet og synes delvis sammenvokset med mt III. Den distale ledende på mellemfodsknoglen er ikke bevaret.
Knoglen ligger placeret omtrent øst-vest med den distale ledende mod vest.
x9595 (Koncentration XXVII (foto: F1038-39, tegning: T625)). Meget fragmenteret materiale. Det består
af kranie- samt hvirvelfragmenter. Der forefindes bl.a. enkelte meget slidte tænder (dentes) fra et permanent
tandsæt, enkelte kæbefragmenter (mandibula), kraniefragmenter (pars petrosa og parietale) samt fragmenter
af halshvirvler (vertebrae cervicales) blandt andet dele af de to øverste hvirvler (atlas og axis). Knoglerne er
ildpåvirkede og fremstår primært sortfarvede.

Hest (Equus caballus) 3
Uden nummer (Koncentration XXXVIII (foto: F1053-54, tegning: T628)). Koncentrationen består af
spredtliggende omrodede fragmenter uden nogen egentlig orden. En række fragmenter udgør dele af de forreste ekstremiteter samt brystpartiet af en hest.
Hovedparten af de artsbestemte knogler har været udsat for ekstremt høje temperaturer. Dette fremgår ved, at
knoglernes overflade er helt hvidbrændt, og at de generelt er meget sprøde. Knoglernes indre er brun-orange.
En anden indikation på høje temperaturer er tilstedeværelsen af små grønlige dråber af smeltet sand o.l. på
knoglerne.
Der forefindes bl.a. fragmenter af venstre overarm (humerus sin (fusioneret distalt)), venstre albueben (ulna
sin), højre spole- og albueben (radius et ulna dx (knoglerne er vokset sammen)), et proximalt fragment af
venstre mellemhåndsknogle (mc III sin) samt et fragment af en håndrodsknogle.
Hertil kommer enkelte underkæbefragmenter (mandibula), en fragmenteret tand (dentes), et kraniefragment
(pars petrosa dx) samt nogle hvirvel- og ribbensfragmenter (vertebrae et costae). Der er blandt andet identificeret et ribbenshoved med ufusioneret facies articularis. Ej heller hvirvelkroppene er færdigudviklede.
Blandt fragmenterne er desuden fundet et lille fragment, som kan være fra en ufusioneret prox. epip. (tuber
olecrani).
I knoglekoncentrationen findes desuden nogle tilsyneladende ubrændte fragmenter som formodentlig tilhører
en anden kontekst end stalden. Hertil kommer brændte uidentificerede fragmenter.
Uden nummer (Koncentration XXXIX (foto: F1053-54, F1059-60, tegning: T628)). Mindre koncentration af omrodede knogler fra hest. Her iblandt en fragmenteret tand (dentes), et kraniefragment (tuberculum
articulare ossa temporalis sin), et underkæbefragment (proc. articularis sin), fragmenter af halshvirvler (bl.a.
1. og 2. halshvirvel (atlas et axis)). Fragmenterne er ildpåvirkede, gråbrune-lys gråblå.
x9629 (Koncentration XXXX (foto: F1059 og 1061, tegning: T628)). Mindre koncentration af artikulerede knogler. Det drejer sig om de nedre dele af højre forben. Dvs. den distale 1/3 af spolebenet (radius dx),
tre håndrodsknogler (carpalia), en tilnærmelsesvis hel mellemhåndsknogle (mc III) samt griffelbenene (mc
II og IV). Hertil kommer en enkelt biknogle (Os sesamoidea). Spolebenet er ufusioneret distalt, mens mellemhåndsknoglen er fusioneret.
Ude af kontekst forefindes et underkæbefragment (proc. articularis dx). Kæbefragmentet er hvidbrændt,
mens de øvrige varierer fra sodede brune til blågrå.

Kvæg (Bos taurus) 1
x9486 (Koncentration II (foto: F1014-15 & F1020-21, tegning: T623)). Et blågråt kraniumfragment (condylus occipitalis) samt fragmenter af minimum 11 ryghvirvler (vertebrae) heraf tre-fire halshvirvler (vertebrae
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cervicales) og 10 brysthvirvler (thoracicae). Hvirvlernes farve varierer og ændres gradvist fra rødlige gråbrune
til helt hvidbrændte i caudal retning. Ingen af hvirvlerne synes færdig udviklede.
Fra brystregionen er desuden identificeret et større antal ribbensfragmenter (costae). Fragmenterne er ildpåvirkede og varierer i farve fra gråhvid-gråblå til sort (forkullede). Et enkelt fragment med påsiddende slagge
er udtaget til analyse. Ribbenene synes ikke færdigdannede, da der forefindes ufusionerede facies art.
Fra forbenene forefindes fragmenter af den distale del af højre overarmsknogle (humerus dx). Den distale
ledende er fusioneret. Overarmsknoglen er forkullet, om end visse partier nærmest ikke udviser tegn på ildpåvirkning. Af skulderbladene (scapulae) forefindes enkelte ildpåvirkede gråblå fragmenter. Af et albueben (ulna
dx) forefindes en delvist fusioneret tuber olecrani. På den laterale side af olecranon, som har ligget ned mod
staldgulvet, ses rester af det forkullede smudslag fra gulvet. Albuebenet er forkullet (sort).
Muligvis forefindes også en række meget medtagne (hvidbrændte) fragmenter af venstre forben.
x9487 (Koncentration II (foto: 1014-15 & F1020-21, tegning: T623)). To lændehvirvler (vertebrae lumbales) samt tre-fire halehvirvler (vertebrae caudalis). Ryghvirvlerne er ikke færdigudviklede.
Venstre bagben er meget hårdt brændt. Fragmenterne fremstår med enkelte undtagelser hvide og porøse. Af
venstre bagben forefindes dele af bækkenet (coxae), lårben (femur), skinneben (tibia) samt fodrodsknoglerne
(calcaneum, astragalus og ct), hertil kommer os malleolare, mellemfodsknogle (mt III/IV) samt tåknogler
(phalanges). Ved et nærmere eftersyn er det tydeligt, at sammenvoksningen omkring skinne- og lårbenets
proximale ledende samt hælbenets tuber calcanei m.m. er delvist fusioneret med diaphysen. Indvendigt i
knoglerne synes fusionering komplet, og kun linien på benets ydre fremstår tydeligt. Distalt på skinnebenet
og proximalt på tåknoglerne er fusioneringen fuldendt. Crista iliaca er kun delvis fusioneret, mens bækkenets
tre knogler er vokset sammen i acetabulum.
Fra højre bagben findes fragmenter af bækken (coxae), lårben (femur), skinneben (tibia), fodrod (tarsalia)
samt knæskal (patella). Knoglerne fra højre side har tydeligvis været udsat for mindre direkte varme end knoglerne fra venstre side og fremstår delvis forkullede (sortbrændte), fragmenter fra højre side af bækkenet er dog
også hårdt medtaget. Bækkenknoglernes udformning tyder på, at der er tale om en ko (♀).
x9591 (Koncentration XXIII (Foto: F1014-15, tegning: T623)). Distalt fragment af sortbrændt mellemhåndsknogle (mc III/IV dx). Fusioneret distalt. Hertil kommer fem gråblå tåknogler (1 x ph.1, 2 x ph.2 samt
2 x ph.3) – alle færdigudviklede.
x9592 (Koncentration XXII (Foto: F1014-15, tegning: T623)). Proximale fragmenter af sortbrændt forkullet mellemhåndsknogle (mc III/IV dx) og tilhørende håndrodsknogler (Ci, Cu, C2+3, C4) samt distale
fragmenter af et spoleben (radius dx). Disse knogler overlejres af hårdtbrændte fragmenter af venstre mellemhåndsknogle (mc III/IV sin) samt gråblå distale fragmenter af venstre spoleben (radius sin).
Uden nummer (Koncentration XXIV (intet foto, tegning: T623)). Omrodede kraniefragmenter fundet i
stolpefyld. Ikke gennemset. Kan meget vel tilhøre kvæg nr. 1.

Kvæg (Bos taurus) 2
x9488 (Koncentration III (foto: F1016-1019, tegning: T623)). 10 ryghvirvler – heraf fem brysthvirvler
(vertebrae thoracicae) og fem lændehvirvler (vertebrae lumbales). Hertil kommer en enkelt halehvirvel (vertebra caudale) samt en række ribben (costae). Knoglerne er ildpåvirkede, lyse gråblå-gråhvide. Alle hvirvler er
færdigudviklede. Det samme gælder ribbenene. Den enlige halehvirvel er derimod ikke færdigudviklet.
x9489 (Koncentration III (foto: F1016-1019, tegning: T623)). Velbevarede brændte knogler fra højre og
venstre bagben. Knoglerne fra højre bagben er generelt stålblå-gråblå, mens knoglerne fra venstre bagben
er hvidbrændte. Dette skyldes, at dyret har ligget på højre side, hvorved venstre ben har været udsat for den
kraftigste ildpåvirkning. Fra både venstre og højre bagben foreligger store dele af bækken (coxae), lårben (femur), skinneben (tibia), fodrod (tarsi) samt mellemfod (mt III/IV). Fra højre side forefindes desuden knæskal
(patella) og fra venstre side enkelte tåknogler (phalanges). Hertil kommer enkelte fragmenter af korsbenet
(sacrum).
Samtlige epiphyser synes fusionerede. Kun crista iliaca (os ilium) udviser tegn på, at udviklingen ikke er helt
afsluttet. Dette kan dog evt. skyldes ildpåvirkningen. Mellemfodsknoglerne virker temmelig slanke. De er dog
kraftigt påvirket af ilden, hvorfor formen kan have ændret sig. At bedømme på baggrund af bækkenknoglerne
er der tale om en ko (♀).
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x9494 (Koncentration IV (foto F1009-1010, tegning: T623)). Kranium. Da dyret har ligget på højre side,
er det primært elementer fra højre side af kraniet, som er bevaret. Generelt er kraniet meget fragmenteret.
Farven varierer fra grå-hvid over stålblå til sort. De mest forkullede (dvs. sorte) stykker synes at være dem,
som har ligget vendt mod staldguvlet. Størstedelen af højre underkæbe (mandibula dx) er til stede, mens kun
dele af venstre underkæbe (mandibula sin) er bevaret. Der forefindes kun få fragmenter fra venstre side.
Hovedparten af tandkronerne er bortsprængte, dog er det muligt at vurdere slitagen på fortænderne (I2-3
samt C inf.). Slitagen synes temmelig fremskreden. Dette bekræftes af slitagen på P3 inf. sin samt den bagerste cusp på M3 inf. dx. og M1-3 sup. dx.
Højre hornstejle (processus cornualis dx) er bevaret i sin helhed. Af andre knogleelementer forefindes tungeben (Os hyoideum) samt de to øverste halshvirvler (atlas og axis).
Ude af kontekst fandtes i forbindelse med kraniet en tåknogle (ph.1) samt en biknogle (Os sesamiodea). Tåknoglen er fuldt udviklet.
x9590 (Koncentration XXI (foto: F1014-15, tegning: T623)). Enkelte gråbrændte rørbensfragmenter samt
et hvirvelfragment (art uvis), distalt fragment af fusioneret mellemfodsknogle (mt III/IV), en tåknogle (ph.2)
samt en biknogle (Os sesamoidea). Alle fra kvæg. Knoglerne er gråbrændte. Mellemfodsknoglen, og dermed
formodentlig også de øvrige knogler fra foden, skal med sikkerhed henføres til kvæg nr. 2, mens hvirvelfragmentet med stor sandsynlighed skal tilskrives kvæg nr. 1.
x9602a (Koncentration VIII (foto: F1022-23, tegning: T623)). Bækkenfragment (pubis dx) fra kvæg (gråhvid). Med stor sandsynlighed fra ko (♀). Desuden et distalt fusioneret lårbensfragment (femur sin) fra kvæg
(sortbrændt).

Kvæg (Bos taurus) 3
x9588 (Koncentration XIX (foto: F1026-27, tegning: T624)). Grå-gråblå brændt halehvirvel (vertebra
caudale) fra kvæg. Muligvis en del af kvæg nr. 3.
x9589 (Koncentration XX (foto: F1026-27, tegning: T624)). To sortbrændte diaphysefragmenter. Heraf
et fragment af en mellemfodsknogle (mt III/IV) fra kvæg. Det andet kunne ikke identificeres til et specifikt
element. Førstnævnte skal sandsynligvis tilskrives kvæg nr. 3.
x 9605 (Koncentration X (foto: F1026-27, tegning: T624)). Knogler udtaget til udstillingen. Der er tale
om knogler fra de bagerste ekstremiteter. Knoglerne er ikke gennemgået i denne omgang, hvorfor beskrivelsen er hentet i udgravningsnotaterne.
”I staldens østende ligger et stykke kvæg, der ligger på den venstre side. Orienteringen er N-S. Mod husets nordside
ligger dyrets bagben, hvor det venstre er mest komplet. Der findes fra femur til Ct, mens det højre kun er til stede i form
af en femur.”
Alder: femur ufusioneret distalt, tibia ufusioneret proximalt og fusioneret distalt.
x9606 (Koncentration X (foto: F1026-27)). Fragmenter af højre samt venstre bækkenknogle (ischii, ilium
og pubis dx samt pubis sin). Knoglerne synes fusioneret i acetabulum. Fragmenterne er ildpåvirkede, og
farven er grå til gråblå. At dømme efter bækkenknoglernes udformning er der tale om en tyr/okse (♂). Hertil kommer et hvidt-gråhvidt fragment af korsbenet (sacrum) samt en række hvirvelfragmenter (vertebrae).
Hvirvlerne er endnu ikke færdigudviklede.
Desuden foreligger en større mængde ribbensfragmenter (costae). De er alle ildpåvirkede, og farven varierer
fra hvid over forkullede (sorte) til nærmest ubrændte. Hvor det har kunnet observeres, er leddene mod hvirvlerne ufusionerede. Der fandtes også fire halehvirvler (vertebrae caudales).
x9607 (Koncentration X (foto: F1026-27, tegning: T624)). Dele af dyrets forben. Der forefindes fragmenter af venstre overarmsknogle (humerus sin), spoleben (radius sin) og albueben (ulna sin). Fra højre forben
er fragmenter af flg. knogler registreret: Spoleben (radius dx), albueben (ulna dx), en enkelt håndrodsknogle
(Cr dx) samt mellemhåndsknoglen (mc III/IV dx). Den nedre ledende på spolebenene (radius sin+dx) og
den distale ledende på overarmsknoglen (humerus) er fusionerede, mens tuber olecrani på albuebenet (ulna)
endnu ikke er vokset sammen med diaphysen. Mellemhåndsknoglen (mc III/IV) har fusioneret distal epihyse.
Der forefindes fragmenter af hele mellemhåndsknoglen, således at knoglens form kan bedømmes. Der synes
at være tale om en knogle, som er forholdsvis bred i forhold til knoglens længde.
Desuden fandtes et fragment af en halshvirvel (vertebra cervicalis) samt et ribben (costae).
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Se desuden beskrivelsen af koncentrationerne: X9496 (LXIV), x9503 (LXIV-IX), x9518 (LXIX) samt
x9519 (LXVIII), hvori der med stor sandsynlighed forefindes knogler fra kvæg nr. 3, 4 og 7.

Kvæg (Bos taurus) 4
x9523 (Koncentration XII (foto: F1028-29, tegning: T624)). Fragmenterede og lettere forstyrrede partier
af rygrad (columna vertebralis), ribben (costae) samt enkelte fragmenter af de forreste ekstremiteter. Bl.a. et
mindre proximalt fragment (caput humeri) af en fusioneret overarmsknogle (humerus) samt dele af venstre
skulderblad (scapula). Ryghvirvlerne og ribbenene er færdigudviklede.
Ildens påvirkning af knoglerne er meget varierende, og farven på knoglerne veksler mellem sort over gråblå
til hvid.
x9524 (Koncentration XII (foto: F1028-29, tegning: T624)). Dele af brystben (sternum) samt de forreste
ekstremiteter. Desuden forefindes enkelte fragmenter af ryghvirvler (vertebrae).
Af ekstremiteterne forefindes store dele af venstre forben (humerus, radius, ulna), enkelte håndrodsknogler
(Cr, Ci,Cu) mellemfodsknogle (mc III/IV sin) samt samtlige tåknogler (phalanges). Alle er hvidbrændte.
Fra højre forben er en mindre del bevaret. Det gælder enkelte mindre fragmenter af overarmsknoglen (humerus), spolebenet (radius), albuebenet (ulna) samt hele foden. Fragmenterne er mindre påvirkede af ilden end
ditto fra venstre side, da de har ligget beskyttet mod direkte ild. Dette fremgår både af farven, som er mere
gråbrun-sort, og af en markant størrelsesforskel mellem knogler fra hhv. højre og venstre forben. Alle epiphyser (humerus dist., ulna prox., ulna og radius dist., mc dist. samt ph.1+2. prox.) er fusionerede.
Se desuden beskrivelsen af koncentrationerne X9496 (LXIV), x9503 (LXIV-IX), x9518 (LXIX) samt x9519
(LXVIII) hvori der med stor sandsynlighed forefindes knogler fra kvæg nr. 3, 4 og 7.

Kvæg (Bos taurus) 5
x9504 (Koncentration LXII (foto: F1051-52, tegning: T647)). Ildpåvirket gråblåt kraniefragment (pars
petrosa dx) fra kvæg. Tilhører sandsynligvis kvæg nr. 5.
x9495a (Koncentration LXXIII (intet foto og ikke påført tegning)). Diverse ildpåvirkede tand- og kraniefragmenter (dentes et cramium). Primært fra underkæbe (mandibula). Tilhører kranium XXXIV.
x9599 (Koncentration XXXVII (foto: F1051-52, tegning: T625)). Fragmenter af højre og venstre underkæbe (mandibulae) samt enkelte kraniefragmenter (calvarium). At dømme efter fotodokumentationen ligger
hovedet på højre side med snuden mod øst. Billedet synes også at vise en permant molar (M3 inf.) under udvikling i venstre underkæbe, hvilket passer godt overens med forekomsten af en meget slidt mælketand (dp4
inf. dx.). Kindtanden er uden slitage.
Der forefindes også enkelte fragmenter af ufærdige ribben samt et fragment af en halshvirvel (atlas).
Ud fra knoglernes placering kan de meget vel være sammenhørende med knoglerne af de bagerste ekstremiteter i x9603. Samhørigheden er dog et tolkningsspørgsmål, da forstyrrelser har fjernet meget store dele af
dyret.
x9603 (Koncentration XXXIV (foto: F1047-48, tegning: T625)). Koncentrationen indeholder ildpåvirkede knogler fra bagpartiet af et ungkvæg. Fra venstre bagben er flg. knogler bevaret: Nedre halvdel af skinnebenet (tibia) samt fire fodrodsknogler (calcaneum, astragalus, Ct og T2), mellemfodsknogle (mt III/IV),
samt to tåknogler (ph.1 og 3) og en række biknogler (os sesamoidea).
Fra højre bagben er flg. knogler bevaret: Mellemfodsknogle (mt III/IV) samt fire fodrodsknogler (calcaneus,
astragalus og Ct og T2). Farven på knoglerne er forholdsvis homogen for hhv. højre og venstre bagben. Knoglerne fra venstre bagben er lyse gråbrune til gråblå, mens knoglerne fra højre bagben er brune. Den distale
ledende på tibia samt mt III/IV er ufusioneret. Det samme gælder hælbenets tuber calcanei. Knoglerne fra de
bagerste ekstremiteter er placeret med den dorsale side op og klovene mod nord-nordøst.
Hen over venstre fod/klov ligger en række hvirvel- og ribbensfragmenter (vertebrae et costae). De tilstedeværende fragmenter af ribben er med ufusionerede caput costae. Det samme gælder for de hvirvelfragmenter,
som har dele af facies terminalis bevaret. Overlejrende hvirvel- og ribbensfragmenterne fandtes enkelte tåknogler. En ph.1 samt en ph.2. Epiphysen på det første tåled (ph.1) er ufusioneret, mens epiphysen på det
andet tåled er fusioneret. Det bør således være muligt at give en forholdsvis præcis bedømmelse af dyrets
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alder. Knoglerne er sandsynligvis fra højre bagben.
Ca. 40 cm sydvest for ekstremitetsknoglerne fandtes fem-seks halehvirvler (vertebrae caudales) med ufusionerede facies terminalis cran. et caud. Det er uvist, hvordan disse skal tolkes, men de kan meget vel tilhøre kvæg
nr. 5.
Umiddelbart synes knoglerne fra hvert ben at ligge i anatomisk orden, men benenes placering synes forkert.
Mellemfodsknoglerne ligger på den plantare side med den dorsale side op, hvorfor højre og venstre bagben
ligger forkert i forhold til hinanden.
Det er uvist, hvorvidt der er sammenhæng mellem de fundne ryghvirvler/ribben og ekstremitetsknoglerne.
Ekstremiteterne er tydeligvis fra et temmelig ungt dyr, hvorimod det ikke umiddelbart lader sig afgøre, hvorvidt det samme gælder for ryghvirvlerne. Samtidigt er det svært at afgøre, hvorvidt alle knogler er placeret in
situ. Noget tyder på, at dele af koncentrationen kan være forstyrret. Umiddelbart kan ryghvirvlerne tilhøre et
andet dyr, evt. kvæg nr. 7.
X9631 (Koncentration XXXV (intet foto, tegning: T625)). Proximalt fragment af lårben (femur). Formodentlig kvæg. Caut femori ikke fusioneret. Farve- og udseendemæssigt god overensstemmelse med kvæg nr. 5.
Det samme gælder placering, om end det er usikkert, hvorvidt fundet er omrodet

Kvæg (Bos taurus) 6
x9482 (Koncentration XXIX (intet foto, tegning: T625)). Knogler fundet i forstyrrelse. Bl.a. en ubrændt
underkæbe (mandibula) fra et ungt får samt sortbrændte hvirvel- og ribbensfragmenter (vertebrae et costae).
Hertil kommer et sortbrændt prox. fragm. af et højre spoleben (radius dx) fra kvæg og et muligt fragment (tuberositas deltoidea) af overarmsknogle (humerus).
De sortbrændte fragmenter synes alle fra kvæg. Kan meget vel tilhøre kvæg nr. 6.
x9552 (Koncentration LXXXIV (foto: F1136-38, tegning: T625)). Hvidbrændt mellemfodsknogle (mt III/
IV sin) fra venstre bagben. Hertil fodrodsknogler (Ct, T1 og 2) samt samtlige tåknogler (phalanges) og biknogler (sesamoidea). Både mellemfod og tåknogler er færdigudviklede. Mellemfodsknoglen ligger på den mediale
side med den proximale ende mod syd. Fra højre bagben forefindes et fragment af hælbenet (calcaneum dx).
Der er desuden fundet enkelte fragmenter af bryst- eller lændehvirvler (vertebrae), som evt. kan tilhøre kvæg
nr. 1 eller 2.
x9594 (Koncentration XXVI (foto: F1036-37, tegning: T625)). Fragmenter af ca. fire lændehvirvler (vertebrae lumbales) samt en række ribben (costae). Lændehvirvlerne ligger nordligt i koncentrationen og ribbenene
sydligt. Hvirvelkroppene er endnu ikke færdigudviklede.
Fragmenterne er gråhvide-stålblå, og enkelte ribbensfragmenter er sodede.
x9601 (Koncentration XXXIII (intet foto, tegning: T625)). Fragmenter af venstre albueben (ulna sin) samt
en tåknogle (ph.3). Hertil kommer et muligt fragment (caput) af en overarmsknogle (humerus). Fragmenterne
er ildpåvirkede, stålblå-gråblå. Der er tale om knogler fra et forholdsvis kraftigt individ. Overarmsfragmentet
synes at være et fragment af en ufusioneret proximal epiphyse (caput humeri).
x9628 (Koncentration XXVIII (foto: F1040-1046, tegning: T625)). Meget fragmenteret kranium (cranium) med bevarede tænder. Kraniet ligger på højre side med snuden mod sydøst.
Som det fremgår af billederne, forefindes et fuldt udviklet tandsæt, og der kan observeres slitage på samtlige
tænder i kindtandsrækken. Tandslitage (efter A. Grant 1982) mandibula sin: P4; g, M1; k, M2; h, M3; f/g
(usikker).
Værd at bemærke er desuden den meget rudimentære 3. cusp på M3 inf, og at P2 er til stede.

Kvæg (Bos taurus) 7
x9581 (Koncentration XV (foto: F1026-27 & F1030-31, tegning: T624)). Nedre halvdel af et spoleben
(radius), samtlige håndrodsknogler (carpalia), mellemhånd (mc III/IV), fem tåknogler (to ph.1, to ph.2 og et
fragment af en ph.3) samt en enkelt biknogle (OS sesamoidea) alle fra højre side. Både underarms- og mellemhåndsknoglen har fusioneret dist. ledende, og tåknoglerne er også færdigudviklede.
NB! mellemhåndsknoglen og den mediale phalanx 1 har karakteristiske ledforandinger typisk for hårdt fysisk
arbejde. Desuden er knoglen tydeligt kraftigere end tilsvarende fra hovedparten af de øvrige dyr i stalden. Mel-
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lemhåndsknoglen har en distal bredde på 64 mm. Dette er, til trods for at knoglen er ildpåvirket, bredere end
andre knogler fundet på Nr. Tranders. Disse varierer ml. 42,9 mm og 59,2 mm (n=11). Knoglen er derfor tolket som værende fra en tyr/stud. Knoglen er 173 mm lang (GL). Modsvarende mål på hele mellemfodsknogler på bopladsen er 153 - 201 mm (n=6). Knoglerne ligger på deres dorso-laterale side. Underarmsknoglen
(radius) peger omtrent nord-syd, mens mellemfodsknoglen er vinklet med kloven mod nordvest.
x9585 (Koncentration XVI (foto: F1026-27, tegning: T624)). Der forefindes en række meget fragmenterede og ildpåvirkede grå-stålblå fragmenter fra knogler tilhørende de forreste ekstremiteter. Fundet indeholder et fusioneret dist. fragment af et spoleben fra venstre side (radius sin), en håndrodsknogle (Ci sin), samt
fragmenter af en distal epiphyse fra en mellemhåndsknogle (mc III/IV).
NB! Hertil kommer et fragment af en fusioneret dist. ledende fra en gris.
Knoglernes synes omrodede.
x9586 (Koncentration XVIII (foto: F1026-27, tegning: T624)). Der forefindes distale fragmenter af venstre mellemhåndsknogle (mc III/IV), fragmenter af en tåknogle (ph.1) samt enkelte biknogler (Os sesamoidea). Både mellemhånds- samt tåknogle er færdigudviklet.
Mellemhåndsknoglen svarer i størrelse og udseende til knoglen fra individ XV, men er langt mere medtaget
af ilden. Der synes desuden at kunne observeres samme deformiteter. Blandt knoglerne fandtes et muligt
korsbensfragment (sacrum) fra kvæg, som mest sandsynligt skal tilskrives kvæg nr. 2.
x9598 (Koncentration VII (foto: F1022-23, tegning: T623)). Mellemfodsknogle fra højre bagben (mt III/
IV dx). Tilnærmelsesvis hel. Knoglen er ildpåvirket, og farven varierer fra brun distalt over sort (kullet) til
grå proximalt. Mellemfodsknoglen ligger på den dorso-laterale side med kloven mod nord-nordvest. Hertil
kommer seks tåknogler (2 x ph.1, 2 x ph.2 og 2 x ph.3) samt to biknogler (Os sesamoidea). Både mellemfodsknoglen og tåknoglerne har fusionerede epiphyser.
x9604 (Koncentration XXXVI (foto: F1047-50, tegning: T625)). Sortbrændt fusioneret distalt fragment
af en overarmsknogle (humerus dx) fra forholdsvis kraftigt kvæg. Kan evt. tilhøre kvæg nr. 7.
Desuden et gråt brændt ribbensfragment (costae).
Hertil kommer sandsynligvis dele af LXXXIII fra den øst-vest orienterede profilbalk.
Se desuden beskrivelsen af koncentrationerne X9496 (LXIV), x9503 (LXIV-IX), x9518 (LXIX) samt x9519
(LXVIII), hvori der med stor sandsynligihed forefindes knogler fra kvæg nr. 3, 4 og 7.

Tamsvin (Sus scrofa domestica) 1
x9297 (Koncentration LIX (foto: F1086-87, tegning: T646)). Materialet er foreløbigt ikke gennemset, og
nedenstående er en udskrift af udgravningsnotaterne.
”Dyret fandtes umiddelbart under tibia-diaphyserne på individ XXXXXVII (menneske). Det ligger på venstre side
NV-SØ med kraniet mod NV. Bagerste (caudale) 1/3 af dyret bortgravet i forbindelse med anlæggelse af profilgrøft.
Knogler in situ: (registrérbare inden optagning) Enkelte dentes, mandibula, vert. cerv. og thor., costae, scapula dx, humerus sin+dx, enkelte ph. og tarsiknogler.”
”Stålblåt-lys gråhvid”.

Omrodede knoglekoncentrationer som ikke eller kun delvist kan knyttes til specifikke dyr
x9479 (Koncentration ?). Knogler fra nord-sydgående balk i stald A371. Der er tale om tre knogler fra
hest med meget uens brænding. Dels er der tale om en ubrændt (?) molar fra overkæben, et sortbrændt hælbensfragment (calcaneum sin) samt et gråt brændt fragment fra venstre side af bækkenet (coxae sin). Hertil
kommer et muligvis ubrændt fragment af en ryghvirvel fra får. Det er uvist, hvorvidt knoglerne af hest skal
henføres til hest nr. 1, 2 eller 3.
x9483 (Koncentration XXXII (intet foto, tegning: T626)). I forstyrret fyld fandtes et ubrændt skulderblad
(scapula) fra en nyfødt/foetal kalv. Fundet kan ikke umiddelbart knyttes til nogle af de indebrændte dyr, og
der kan være tale om et fragment ude af kontekst.
x9496 (Koncentration LXIV (foto: F1096-97, tegning: T647)). Koncentration af omrodede knogler – pri-
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mært kraniefragmenter og fragmenter fra de bagerste ekstremiteter.
Fra de bagerste ekstremiteter af kvæg forefindes nederste halvdel af venstre skinneben (tibia sin), et tilnærmelsesvis helt rulleben fra venstre side (astragalus sin) samt fragmenter af højre rulleben (astragalus dx).
Hertil et distalt fragment af en mellemfods- eller mellemhåndsknogle (mp). Både skinneben samt mellemfods- eller mellemhåndsknoglen synes fusionerede distalt. Knoglerne fra de bagerste ekstremiteter kan meget
vel tilhøre kvæg nr. 4.
Kraniefragmenterne kan derimod være fra både kvæg nr. 3 og 7. Der forefindes bl.a. maxilla sin, os nasale,
temporale dx (inkl. pars petrosa), zygomaticum dx, occipitale samt frontale (fragmenter af proc. cornualis).
Af andre knogler forefindes enkelte hvirvelfragmenter (vertebrae), et ribbensfragment (costae) og et fragment
af et skulderblad (scapula).
NB! Blandt de omrodede knogler fra x9496 forefindes desuden enkelte fragmenter fra en nyfødt eller endnu
ufødt kalv. Der er fundet en ufusioneret distal overarmsepiphyse (humerus) samt en ufusioneret hvirvelkrop
(corpus vertebrae). Disse knogler synes sammen med en knogle fra individ LXVIII (x9519) at indikere tilstedeværelsen af en drægtig ko eller en nyfødt kalv. Desværre må det konstateres, at knoglerne ikke er fundet in
situ og i et område med mange forskellige individer, hvorfor tolkningen er usikker. Det er dog mest sandsynligt, at knoglerne skal ses i tilknytning til kvæg nr. 4.
x9502 (Koncentration LXV (foto: F1096-97, tegning: T647)). Mindre samling af omrodede ildpåvirkede
knogler. Bl.a. forefindes et kraniefragment fra kvæg (lacrimale dx), to underkæbefragmenter (corpus mandibulae) samt en fragment af en lændehvirvel eller et ribbensfragment.
Hertil et ribbensfragment (costae) fra et mellemstort dyr.
Desuden forefindes et ufusioneret epiphysefragment. Der synes dog ikke at være tale om et helt så ungt individ som knoglerne fra x9496.
x9503 (Koncentration LXIV-IX -løsfund (intet foto, tegning: T647). Diverse, primært brændte, fragmenter. Her i blandt enkelte fragmenter af en formodet foetal (ufødt) kalv (os zygomaticum dx). Fragmentet
er ubrændt. Blandt de brændte fragmenter ses ribben (costae), tandrod (dentes) og enkelte kraniefragmenter
(cramium). Kvæg er med sikkerhed påvist. Kraniefragmentet fra det juvenile kvæg kan muligvis tilhøre kvæg
nr. 4 (jf. x9496).
x9517 (Koncentration LXVII (foto: F1096 & F1098-99, tegning: T647)). Dele af højre og venstre underkæbe (mandibulae) fra kvæg. Fra venstre forefindes proc. articularis, mens corpus forefindes fra højre side.
Heri findes P2, P4 samt M1. Hertil kommer I1-3 dx. At dømme ud fra placering, tandudvikling samt slitage
kan kæben meget vel være fra kvæg nr. 3. Det kan dog ikke udelukkes, at kæben kan tilhøre kvæg nr. 7.
NB! Umiddelbart nord for de beskrevne underkæber fandtes et fragment som ved et nærmere gennemsyn
synes at være et fragment af et albueben fra et ungt menneske/barn. Placeringsmæssigt passer det fint med
barnet i koncentration LXX.
x9518 (Koncentration LXIX (foto: F1096, tegning: T647)). Ansamling af omrodede brændte (og ubrændte?) knogler. Der forefindes kraniefragmenter (temporale (pars petrose sin?) og frontale (proc. cornualis)),
fragmenter af minimum tre halshvirvler (vertebrae cervicales) og et fragm. af en håndrodsknogle (Cu dx). Alle
synes fra kvæg. Hvirvlerne er uden fusionerede facies terminales. Desuden findes et bækkenfragment (ilium
dx) fra kvæg. Hertil kommer et tilsyneladende ubrændt hælbensfragment (calcaneum dx) med fusioneret
tuber clacanei. Hælben samt bækkenfragment kan muligvis tilskrives kvæg nr. 4, mens halshvirvler, kraniefragmenter og håndrodsknogle sandsynligivis skal tilskrives kvæg nr. 3 eller 7.
x9519 (Koncentration LXVIII (foto: F1096, tegning: T647)). Koncentration af tilsyneladende omrodede
brændte knogler. Fra kraniet ses et maxillafragment samt et temporalefragment (proc. zygomaticum dx), hertil kommer enkelte hvirvelfragmenter (vertebrae) heraf et corpusfragment med ufusioneret facies terminalis,
flere ribbensstykker (costae) samt fragmenter af to fodrodsknogler (Ct sin + dx) og en biknogle (Os sesamoidea). Alle identificerbare fragmenter synes fra kvæg.
NB! Der forefindes desuden en håndrodsknogle (carpalia) fra en nyfødt eller endnu ufødt spædekalv. Knoglen skal evt. ses i sammenhæng med tilsvarende fra x9496 (Koncentration LXIV) og x9518 (Koncentration
LXIX). Fodrodsknoglerne samt den spæde håndrodsknogle kan meget vel tilhøre kvæg nr. 4
x9520 (Koncentration LXVI (foto: F1096, tegning: T647)). Mindre ansamling af omrodede knogler. Der
forefindes et underkæbefragment (corpus mandibulae), et ribbensfragment (costae) med fusioneret caput, et
hvirvelfragment (vertebrae) med fusioneret facies terminales cranialis og et muligt skulderbladsfrag-
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ment (scapula). Underkæbe, hvirvel samt ribben synes fra kvæg.
X9521 (løsfund fra området omkring koncentration LXVI, LXVIII-LXIX (intet foto og ingen tegninger)). Diverse ildpåvirkede småfragmenter. Bl.a. kranie- og ribbensfragmenter (costae).
Fælles for knoglerne i koncentration LXIV-LXIX er, at de alle synes delvis omrodede og kan hidrøre fra flere
forskellige dyr, da koncentrationen af dyr er meget høj i netop dette område af stalden. De foreslåede tilhørsforhold er derfor et tolkningsforsøg ud fra knoglernes ontogenetiske alder, deres placering i forhold til knogler
fundet in situ og knoglernes størrelse.
x9543 (Koncentration LXXVII (intet foto: tegning: T676)). Ubrændt brystbenssegment (sternum) fra får
– kontekst usikker.
x9551 (Koncentration LXXXIII (intet foto, tegning: T647)). Flg. knogler af kvæg forefindes: Sortbrændt
fusioneret dist. epiphyse fra højre mellemhåndsknogle (mc III/IV dx). (Synes ikke at tilhøre hverken kvæg
nr. 3, 5 eller 7). Et fragment (fusioneret tuber scapulae) fra et skulderblad (scapula) delvis sodet/gråbrun, en
forholdsvis kraftig gråhvid tåknogle (ph.2) med fusioneret epiphyse, en mindre lys gråbrun-gråblå tåknogle
(ph.3) samt et proximalt fragment af overarmsknogle (humerus sin) med fusioneret tuberculum majus. Gråbrændt.
Hertil kommer ufærdige ribbens- og hvirvelfragmenter (costae et vertebrae) og en række uidentificerede fragmenter. Enkelte er ubrændte. Bl.a. en ubrændt mellemhåndsknogle (mc III/IV) fra et ungt får/ged. Fra får
eller ged findes desuden et sortbrændt skinnebensfragment (tibia).
x9582 (Koncentration XI (foto: F1026-28, tegning: T624)). Gråbrændt fragment af albueben (ulna) fra
får eller ged (ufusioneret).
x9583 (Koncentration XIII (foto: F1028-29, tegning: T624)). Hel mellemfodsknogle (mt III/IV sin) fra får
(Ovis aries) – tilnærmelsesvis ubrændt. Knoglen overlejrer koncentration XII, som udgør en del af kvæg nr. 4.
Syd herfor fandtes et ubrændt ribben (costae) ligeledes fra får. Knoglerne skal sandsynligvis ikke medregnes
til knoglerne fra de indebrændte dyr.
x9584 (Koncentration XIV (foto: F1026, tegning: T624)). Ubrændt underkæbenfragment (mandibula
sin) fra kvæg. Synes ude af kontekst og har sandsynligvis intet med dyrene i stalden at gøre.
x9627 (Koncentration V (foto: F1012-13, tegning: T623)). Fragmenter af kranium (cranium) og underkæbe (mandibula) fra får. Det er usikkert, hvorvidt der er tale om en forstyrrelse. I det sortbrændte underkæbefragment ses en P3 med slitage. Knoglerne tilhører evt. får nr. 3.
x9630 (Koncentration LXXVI (intet foto)). Meget fragmenterede dele af kranie (cranium) fra får. Mulig
forbindelse til koncentration LII. Bl.a. er der identificeret fragmenter af venstre underkæbe (mandibula sin)
inkl. rodfragmenter af fortænder (incisivi). Fragmenterne er gråbrændte.
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Planche: Oversigt hus A371

■ kvæg

Konstruktionsspor
A371

■ får

Forstyrrelser

■ hest

■ menneske

■ svin

1 meter

■ ubestemt
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