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Indledning
I forbindelse med en række arkæologiske kurser i Folkeuniversitetets regi
blev der gennem to udgravningskampagner i 1984-85 undersøgt 163 m2
af et større udsmidslag i Skaghorn Mose på Sydvestfyn.1 Fundene daterer
pladsen til mellemste tragtbægerkultur ca. 3.400-3.300 f.Kr.
Det undersøgte udsmidslag er placeret i et vådområde umiddelbart øst
for den egentlige boplads. Bopladsen har ligget på en mindre ø umiddelbart vest for den daværende kystlinje, og er i dag fuldstændig borteroderet.
I udsmidslaget er fundet store mængder organisk materiale, bl.a. knogler,
som udgravningsleder Niels H. Andersen, Moesgård Museum har ønsket
analyseret.

Metode
Knoglematerialet er indleveret af Moesgård Museum i vinteren 2007/2008
og analyseret ved Moesgård Museums Konserverings- og naturvidenskabelige afdeling i perioden marts-juni 2008 vha. den komparative knoglesamling ved Archäologisch-Zoologische Arbeitsgruppe (AZA), Slesvig.2
De enkelte fragmenter er forsøgt identificeret til lavest mulige taxonomiske niveau, specifikt knogleelement og side. Det er endvidere noteret,
hvorvidt knoglerne udviser tegn på bearbejdning, ildspåvirkning, patologiske forandringer, snit- og hugspor samt gnavemærker.
Knoglerne er kvantificeret i form af antal fragmenter (NISP: Number of
Identified Specimens) og knoglevægt. Hvor det har været muligt, er sammenhørende fragmenter optalt som ét. I praksis er der dog en lang række
små knoglestumper, som umiddelbart synes at tilhøre et større knoglefragment, men ikke kan tilpasses. Sådanne er optalt hver for sig, og det

1	OBM 4087 Skaghorn, Helnæs sogn, Baag herred, Odense amt, UTM 84: 562700/6113780,
zone 32, FHM 4296/561.
2	Tak til Moesgård Museums samarbejdspartnere ved Archäologischen Landesmuseum in der
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf og Zoologisches Institut,
Christian-Albrecht- Universität zu Kiel (CAU) for adgang til den komparative samling ved
AZA (Archäeologisch-Zoologische Arbeitsgruppe) samt for gæstfrihed og udvist assistance.
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samlede antal fragmenter er derfor ikke et udtryk for det deponerede antal
fragmenter. En stor del af fragmenterne udviser desuden recente brud
opstået under og efter udgravning.

Materialet
Udsmidslaget er udgravet i kvadratmeterfelter vha. skovl og ske i 10 cm
tykke lag. Fundene er indmålt for hvert lag pr. ¼ m2. I alt er der registreret
1.627 fragmenter med en samlet vægt på 14.952 g, heraf har 402 fragmenter (10.499 g) kunnet bestemmes til art. De artsbestemte fragmenter vejer
i gennemsnit 26 g, mens de ubestemte fragmenter vejer knap 4 g pr. styk.
Materialet er generelt fragmenteret og udviser både spor efter marvspaltning, hundegnav og recent fragmentering. Farven er lys gulbrun til
mørk brun. Materialets bevaringstilstand varierer betragteligt, hovedparten er dog forholdsvis dårligt bevaret. Da knoglernes overflade ofte er
delvis borteroderet eller skallet af, har det ikke været muligt at undersøge
materialet for hug- og snitspor.
Hug- og snitspor er dog observeret på flere af de bedst bevarede knoglestykker.
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b

Figur 1: Den relative fordelingen af artsbestemte (■) og ubestemte (□) fragmenter optalt ved a)
antal fragmenter (nisp) og b) knoglevægt.

Flg. arter er repræsenteret i materialet:
Tamkvæg (Bos taurus)
Får (Ovis aries)
Hest (Equus ferus/Equus caballus)
Tamsvin (Sus domesticus)
Gråsæl (Halichoerus grypus)
Hare (Lepus sp.)
Kronhjort (Cervus elaphus)?
Rådyr (Capreolus capreolus) samt
Gås – sandsynligvis grågås (Anser anser)

Domesticerede eller vilde dyr?
Med ganske få undtagelser er samtlige identificerede knogler fra tamdyr.
De vilde dyr er kun beviseligt til stede i form af et kastet takstykke fra
rådyr, en trykstok af tak – sandsynligvis fra kronhjort, et fragment af en
bækkenknogle fra en hare og en kæbe og en tand fra gråsæl. Blandt de
mange knogler af svin og kvæg er der ikke med sikkerhed konstateret
2

knogler fra vildsvin og urokse, hvorfor det formodes, at samtlige knogler
af svin og okser er fra tamdyr. Der er dog ikke lavet egentlige analyser på
baggrund af knoglernes størrelse m.m.
Af hest er fremkommet en enkelt tand. Med udgangspunkt i hestens
sparsomme forekomst kunne man fristes til at tolke den fundne knogle
som værende fra en vildhest (Equus ferus). Det er dog omdiskuteret, hvorvidt de heste, som dukker op fra og med Ertebølletid, efter flere tusinde
års fravær, er vilde eller tamme heste. Indtil videre er der tendens til at
tolke dem som værende vildheste, men det er en tolkning, som udelukkende skyldes manglende fund af hesteudstyr, ryttergrave o.l., da der ikke
er forskel på skelettet hos tidlige tamheste og vildheste.3 Samme problematik findes ved adskillelsen af vilde og tamme gæs. Hvis man havde haft
tamgæs på pladsen, må man formode, at disse havde været bedre repræsenteret i fundet end tilfældet er, og den enlige knogle af gås må derfor
formodes at være fra en grågås. Dette er dog langt fra sikkert. Hvorvidt
den enlige knogle fra hhv. hest og gås er fra vilde eller tamme dyr ændrer
ikke på, at langt den overvejende del (>98%) af de artsbestemte knogler
er fra tamdyr.
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Figur 2: Den relative fordeling af knogler fra husdyr og vildt. Baseret på (■) antal fragmenter og (□) knoglevægt.

Tamkvæg (Bos taurus)
Kvæg er repræsenteret ved 302 fragmenter og udgør dermed 75% af det
samlede antal artsbestemte fragmenter. Vægtmæssigt udgør kvæget næsten
95%. Ud over de mange knogler fra kvæg findes yderligere 46 fragmenter, som ikke med sikkerhed har kunnet henføres til kvæg, men også kan
stamme fra større hjortedyr. Da det eneste fragment fra en større hjort er
en trykstok af tak, må man formode, at fragmenterne er fra kvæg. Ser man
nærmere på fordelingen af fragmenter fra kvæg, er det tydeligt, at tænder
dominerer materialet (figur 3). Tænder er mere modstandsdygtige over
for den kemiske nedbrydning end knogler og qua deres lyse farve desuden
lettere at få øje på under udgravningen. Det kan således ikke udelukkes, at
der er en sammenhæng mellem kvægets hyppighed, knoglernes bevarings-

3	Jf. Aaris-Sørensen 1998, s. 133ff.
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tilstand og den benyttede udgravningsmetode. I et materiale indsamlet
uden brug af sold vil der generelt være tendens til en overrepræsentation
af knogler fra de største dyr.4
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Figur 3: Antal fragmenter pr. knogleelement hos ■) kvæg og ■) hjort/kvæg uspec.

Både tænder og knogler synes at pege på, at hovedparten af kvæget opnåede en anseelig alder. En gennemgang af tandmaterialet synes at dele det
slagtede kvæg i to aldersgrupper. I alt 28 tænder har kunnet benyttes. Det
drejer sig om 12 dp4 (bagerste kindtand i mælketandsættet) og 16 M3
(bagerste kindtand i det blivende tandsæt). Mælkekindtænderne repræsenterer kalvene, og kindtænderne fra det blivende tandsæt repræsenterer de
fuldt udvoksede dyr. På nær en enkelt mælkekindtand uden slitage (dødfødt?) synes alle kalve groft set slagtet indenfor 1-2 års alderen. De dyr,
som ikke blev slagtet på dette tidspunkt, har fået lov at leve til en meget
fremskreden alder, hvilket kommer til udtryk i form af en koncentration
af permanente tænder med meget fremskreden slitage. Aldersfordelingen
synes at indikere, at man har slagtet og udnyttet kødet fra de kalve, som
ikke skulle indgå i den videre avl, og som ikke var tiltænkt en rolle som
trækdyr eller leverandører af sekundære produkter.

Små drøvtyggere: får (Ovis aries) og ged (Capra hircus))
Får (og muligvis ged) er til stede ved 42 knoglefragmenter og udgør godt
og vel 10% af de artsbestemte knogler. Vægtmæssigt udgør de kun 1%.
På grund af deres fåtallighed er det ikke muligt at give en karakteristik af
4	Jf. Enghoff 2005, Heinrich og Schmölcke 2006 samt Payne 1972.
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deres alder eller de tilstedeværende knogleelementer. Der forefindes knogler fra både unge og gamle individer samt knogleelementer fra alle dele af
kroppen. Fem fragmenter, som ikke har kunnet bestemmes nærmere end
rådyr/får/ged, er sandsynligvis får med tanke på, at eneste bevis for tilstedeværelse af rådyr er et stykke kastet tak.

Tamsvin (Sus domesticus)
Knogler af svin er næst efter kvæg de bedst repræsenterede i fundet. Svinet
er til stede ved 51 fragmenter (13%) og udgør knap 3% af vægten på de
artsbestemte knoglefragmenter. Kun tamsvinet er med sikkerhed repræsenteret. Hovedparten af knogler kan dog ikke med sikkerhed henføres
til hverken vild- eller tamsvin, da en stor del af knoglerne er fra unge
individer. På grund af de relativt få fragmenter fra svin kan der ikke gives
en egentlig karakteristik af aldersfordelingen eller fordelingen af knogleelementer. Der forefindes både juvenile, subadulte og sandsynligvis også
fuldt udvoksede dyr i materialet. Desuden er der knogler fra stort set alle
dele af kroppen, om end tænder synes dominerende.

Bearbejdede knogler
Kun enkelte knogler udviser tegn på bearbejdning i form af redskaber,
smykker eller forarbejder hertil.
Det drejer sig om en trykstok af hjortetak (fig. 4), en perforeret tåknogle
fra kvæg (fig. 5), tre prene af mellemfods- eller mellemhåndsknogler fra
får/ged (fig. 6) samt en 5,5 cm lang og knap 3 cm bred ornamenteret benplade med en tykkelse på kun 1 mm (fig. 7).

Figur 4: Trykstok (x3802) af hjortetak.
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Figur 5: Tåknogle (x1948) fra tamkvæg med perforering af diaphysen.

Figur 6: Prene (x2013, x3068 og x1948) af mellemfods-eller mellemhåndsknogler fra får eller ged.

Figur 7: Ornamenteret benplade.
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Patologi
Den almene sundhedstilstand hos dyrene synes umiddelbar god, da kun
en enkelt knogle udviser tegn på deformitet som følge af sygdomme o.l.
Det drejer sig om en tåknogle (phalanx 1) fra en tamko eller tamokse. På
den proximale ledende ses tydelige spor af stressrelaterede forandringer,
som kan skyldes, at dyret har været brugt som trækdyr foran vogn eller
plov (fig. 8).5

Figur 8: Tåknogle (x1948) fra tamkvæg med tydelige spor af stressrelateret forandring på den
proximale ledflade.

Faunaudnyttelsen ved Skaghorn og det omkringliggende Sydvestfyn
Et af de største knoglefund fra yngre stenalder er fra Troldebjergbopladsen på Langeland. Fundet dateres til MNIa og er således samtidig med
fundet fra Skaghorn. Troldebjergfundet indeholder mere end 25.000
artsbestemte knogler og er således oplagt som sammenligningsgrundlag
for Skaghorn-materialet. Fra den nærliggende Lyø er ligeledes gjort fund
fra den tidlige del af mellemneolitisk tid. Fundet herfra er af nogenlunde
samme størrelse som Skaghorn (fig. 9).

Figur 9: Beslægtede lokaliteter fra den tidlige del af mellemneolitisk tid på Sydfyn og i det sydfynske øhav.

5	Jf. Johannsen 2005.
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Som det fremgår af fig. 10, er der både ligheder og forskelle i materialet
fra de tre lokaliteter. På Lyø er der tendens til en anelse flere vilde pattedyr
(især sæler) end på Troldebjerg og Skaghorn. Fordelingen af tamdyr er dog
meget lig fordelingen på Skaghorn. På Troldebjerg er der langt mere svin
end på Lyø og Skaghorn, hvilket måske kan forklares ved forskelle i bevaringsforhold eller lokaliteternes forskelligartede størrelse, udformning og
brug. På alle tre pladser gælder det, at hunden stort set er fraværende i
materialet, ligesom der på både Skaghorn og Troldebjerg findes enkelte
knogler af hest.6
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Figur 10: Fordelingen af knogler på baggrund af antal artsbestemte fragmenter på ■) Troldebjerg
■) Skaghorn og □) Lyø.

Afsluttende bemærkninger
Faunamaterialet fra Skaghorn består hovedsageligt af knogler og især
tænder fra periodens tamdyr. Kvæget dominerer efterfulgt af svin og får/
ged. Hovedparten af kvæget har opnået en anseelig alder. Noget tyder på,
at kalve, som ikke var tiltænkt en rolle i den videre avl eller som trækdyr og
leverandører af sekundære produkter, blev slagtet omkring 1-2 års alderen.
De voksne køer og okser fik derimod lov at leve, til de var udtjent. Fundet
minder i flere henseender om tilsvarende fund i det sydfynske område
fra samme periode. Kvæget dominerer generelt, mens svin og får/ged har
indtaget en sekundær rolle. Ikke mindst med tanke på kvægets overlegne
vægt i forhold til de noget mindre svin og får. Hund, hest og vildt er kun
sparsomt forekommende.
Materialet fra Skaghorn synes påvirket af den benyttede indsamlingsmetode og bevaringsforholdene på stedet, og der synes ikke grundlag for
yderligere analyser af materialet. Fundet er dog et sjældent bidrag til vores
viden om den mellemneolitiske økonomi og giver indblik i forholdene
under yngre stenalder i området omkring Helnæsbugten og i det sydfynske område.

6	Jf. Nyegaard 1985.
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Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger
resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk
genstandsmateriale.
Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig
tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser,
vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter
samt arkæozoologiske undersøgelser.
Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som
f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser
af konserveringsteknisk karakter.
Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside.
Eftertryk med kildeangivelse tilladt.
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