
Dyrelivet ved Mullerup
for 9.500 år siden

Af Knud Rosenlund, Zoologbk Museum og
Lisbeth Pedersen, Kalundborg Museum

Et skelsættende fund
Året 1 900 hører til et af de mere epoke-
gØrende i dansk arkæologi Det år blev der
gjort et skelsættende fund ved Mullerup
i Vestsjælland. Det samme år udkom det
monumentale værk "Affaldsdynger fra
Stenalderen i Danma rk" , som gennemgår
en lang række af Ertebøllekulturens køkken-
møddinger, f ørst og fremmest selve locus
classicus, Ertebølle-dyngen ved Limfjorden
Værket udmærker sig blandt andet ved en
gen nemf ørt anvendelse af tværvidenskabe-
lig forskning Det vil i dette tilfælde sige, at
ud over de arkæologel som havde deltaget
i udgravningerne, var en række naturvi-
denskabsmænd blevet inddraget. Inden for
deres respektive fagområder bidrog de hver
især med viden til en dybere forståelse og
tolkning af det materiale og de iagttagelser,
som var fremkommet ved udgravninger
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af køkkenmøddingerne. Værkets titelblad
viser spændvidden af de involverede fagdi-
scipliner: Der optræder tre arkæologer, en
botaniker, en geolog og to zoologer som
f orf attere.

Det opsigtvækkende fund i Vestsjælland
blev gjort den 31. maj, da den 12-årige
Anna forærede sin arkæologinteressede
lærer, M. J. Mathiassen i Mullerup, nogle
benredskaber som hendes far havde fundet
ved tørvegravning i Maglemose n øst f or
M u lleru p by. Lærer Math iassen Log børnene
med til f undstedet, og her fandt de talrige
stykker f lint, benspidser, forkullet træ og
marvspaltede knogler.

Mathiassen forstod straks, at der var tale
om noget særligt og underrettede National-
museet samme dag. Her traf man hurtigt
beslutning om at foretage en udgravning på
stedet, og til at lede denne blev Georg F L.

Sarauw udpeget. At man traf et overordent-

Pedersen, L. (red). Årets gang 20A6. Beretning og sidehistorier.

Kalundborg og Omegns Museum.

lig heldigt valg, viser sagens f orløb tydeligt.

Sarauw var ikke uddannet arkæolog, men

havde studeret natu rvidenskab med særlig

hensyn til plantefysiologi, og var netop ble-

vet tilknyttet Nationalmuseet for at kunne

varetage det mere naturvidenskabelige

aspekt ved arkæologiske udgravninger

Udgravningen kom til foregå i det meste af

juni måned 1900, og allerede i november

1 903 satte Sarauw sidste punktum i den

1 68 sider lange af handling om f undet, som

udkom i 19A41.

Afhandlingen gjorde med et menneskets hi-

storie mindst 2.500 år ældre end Ertebølle-

kulturen, som på det tidspunkt blev opfattet
som de ældste stenalderlevn i Nordeuropa.

Den nye epoke blev passende kaldt " Mag-

lemosekulturen" efter fundstedet i Vestsjæl-

land. Dei nyopdukkede fund var naturligvis

uhyre interessant set f ra en arkæologisk
synsvinkel. Men netop ved at lade en na-

turvidenskabsmand foretage udgravningen,
havde Nationalmuseet signaleret, at man

forventede, at mosegeologiske, -botaniske

og -zoologiske resultater ville være af stor

betydning Det kom også til at holde stik.

lkke mindst det meget omfattende knogle-

materiale, som f remkom ved udgravning af

Mullerupbopladserne, har vist sig at være

en uudtømmelig kilde, hvorf ra fortsat Øses

ny viden. Sædvanligvis findes der på og

ved en boplads mange dyreknogler De kan

identificeres - hvis blot bevaringsforholdene
for knogler er gode - og kan dermed for-

tælle om hvilke dyr, der er nedlagt og hjem-

bragt f or kødets, skindets og knoglernes

skyld. Analyser af et sådant knoglemateriale
tjener mindst to formåI. Den viser arkæolo-
gerne, hvilke dyr datidens mennesker jage-

de, og zoologerne hvilke dyr, der levede i en

bestemt del af landet på det pågældende

tidsp u n kt.

Tidsskala, der viser Maglemosepladsernes

tidsmæssig placerrng i forhold til Ertebølle-
kulturens trd

Ganske som forhistorisk knoglemateriale
bliver det i dag, blev dyreknoglerne f ra de

arkæologiske udgravninger ved Mullerup

sendt til analyse på Zoologisk Museu m i Kø-

benhavn. Her foretager medarbejdere ved

" De Kvartærzoologiske samlinger" en arts-

bestemmelse af knoglerne, og udarbejder

sædvanligvis en rapport om resultaterne.

Omring 1900 hed zoologen, som varetog

dette arbejde, Herluf Winge Hans viden og

kunnen indenfor kvartærzoologien er næp-

pe nogensinde overgået. Dertil kommer, at

han var utrolig flittig og omhyggelig
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Knoglerne fra Maglemosen kunne næppe
være kommet i bedre hænder, da Sarauw
efter udgravningen sendte disse til Winge
med ønske om at få foretaget artsbestem-
melser Det var ikke noget helt lille arbejde,
Sarauw her bad om. Der var i alt udgravet
3667 knogler, eller rettere dele af knogler,
for som vanligt, når der er tale om knogler
f ra en boplads, var der kun ganske få hele.
Langt de fleste var brudt itu iforbindelse
med marvslagning og redskabsfremstilling.

Dyrelivet ved Mullerup
Dyrelivet ved Mullerup, som det udfoldede
sig for 9-10.000 år siden, og som knog-
lerne, efter at have vandret gennem Winges
kyndige hænder, kunne fortælle det, viser
stor mangfoldighed i artssammensætnin-
gen. Der er ialt påvist 30 forskellige dyrear-
ter, som tidsmæssigt må tilhøre bopladsen.
Her til kommer nogle få menneskeknogler,
og endelig to dyrearter (hare og tamokse),

som er fundet i overfladejorden. Ser man på
de 30 sikre arter, fordeler de sig på en en-
kelt f iskeart (gedde), et krybdyr (sumpskild-
padde) , 15 forskellige f ugle og 1 3 pattedyr.

Fugle
Fuglene må være nedlagt dels på og ved
vandet, dels iskoven De vandtilknyttede
fugle er typisk arter, som holder til i og ved
sØer og sumpe. Det drejer sig om sortstru-
bet lom, toppet lappedykker, skarv, hejre og
rørdrum, knopsvane, gråand, spidsand, hav-
lit, trane og hættemåge. Fuglene f ra skoven
er sortspætte og skovskade samt rovf ugle
som havørn og glente.

Det er ret karakteristisk, at de fleste nævnte
fuglearter kun er repræsenteret ved en en-
kelt eller enkelte knogler. Kun fra svane, grå-
and og spidsand findes knogler i lidt større
mængde. Det fornemmes, at fuglevildt kun
har spillet en mindre rolle som føde.

Udgravning af Mullerupbopladsen 1900. Egnens beboere fik arbejde ved at udgrave det
sensationelle fund i mosen. Arkæologerne sad på kanten og skrev iagttagelser. Bemærk
tørvene i forgrunden. Museet modtog fotografiet i år 2000 fra lærer Mathiassens datteL
lnger Wæve4 som på det tidspunkt var 99 år gammel. Foto M.l. Mathiassen.

Sammenkomst på Maglemosebopladserne 31 . mai 2000 De er i Det Kulturhistoriske

Centralregister opført-således: 5b. 23, Drøsselsbierg sogn, Løve herred, (Holbæk Am)Nert-

sjællands"amt for Sarauw's holm; sb. | 5, Gierslev sogn, Løve herred, (Holbæk Amt)/ Vest-

sjællands amt for Neergaards holm.

Køddyr
Ser man på pattedyrene, tegner der sig et

helt andet billede. Det er disse, der har leve-

ret hovedmængden af den føde, man ind-

tog på bopladsen De pattedyr, hvis knogler

er fundet i størst mængde, udgør de klas-

siske, tre arter "køddyr", som også kendes

fra alle Ertebølletidens bopladser: Vildsvin,

rådyr og kronhjort. De er til stede på Ma9-

lemosebopladsen i betydeligt antal, men

dertil kommer to "nye", dvs. arter der kun

undtagelsesvist findes på Ertebølle-plad-

serne, fordi de var blevet sjældne på det

tidspunkt. Det drejer sig om elsdyr og ur-

okse. Disse to skovens kæmper, har virkelig

betydet noget for Maglemose-folkene. Det

ses klart af de store mængder knogler, der

er til stede, både i affatdet fra bopladsen

- altså måltidsresterne - men også blandt
de mange benredskaber, der er fundet un-

der udgravningen. Et meget stort antal af

disse ei' f remstillet af knogler f ra elsdyr og

urokse. Af elsdyret findes tillige redskaber

lavet af geviret.

Pelsdyr
En anden gruppe af pattedyr, der f indes

knogler af på bopladsen, kan passende

kaldes " pelsdyr". Der er her tale om gna-

vere og rovdyr, som man vel ikke helt kan

udelukke også har tjent som f øde, men som

først og fremmest må formodes nedlagt på

grund af pelsen Det drejer sig i dette til-
fælde om arterne bæver, egern, ræv, skov-

mår, b1ørn, grævling og vildkat. Det kan vel

siges, at arter som bæver, b1ørn og grævling

i virkeligheden falder i begge kategorier
"køddyr" og "PelsdYr", men det har na-

turligvis ikke gjort dem mindre interessante

som jagtbytte.

Tamdyr
Tilbage på artslisten er så kun et enkelt dyr,

hunden. Den er det eneste tamdyr på Mag-

lemose-pladsen - ja, den er overhovedet

det eneste tamdyr i hele jægerstenalderen.

Hvilken eller hvitke funktioner hunden har

haft på bopladsen, er naturligvis vanskeligt

at sige, men i et jægersamfund vil en hund
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nok altid blive trænet i at kunne deltage i

jagten Hvalpene har vel tjent som legekam-
merater for børnene, og så har hundene na-
turligvis været de fødte "skraldemænd " på

bopladsen. At de også ind imellem har måt-
tet tjene som f øde, og at pelsen har været
værdsat, er der flere indicier på fra forskel-
lige stenalderbopladser i form af snitmærker
på knoglerne. Her f ra Maglemose-pladsen
er der dog ikke påvist noget sådant.

Mennesker
Som tidligere nævnt er der også f undet
menneskeknogler - tre i alt. To f ra et vok-
sent individ og en fra et barn. Hvad forkla-
ringen på disses tilstedeværelse er, kan der
kun gisnes om. Sarauw nævner, al men-
neskeknoglerne bærer flere snitmærker, og
at knogleenderne er afbrudt, men som han
skriver: " Heraf at drage slutninger om, at
man skulle have skåret kødet af menneske-
benene, måske endog for at spise det, ville
dog være uberettiget. Dertil er beviset alt
for svagl" 2.

Flere udgravninger
Sarauws udgravning i 1900 blev ikke den
eneste i Maglemosen. Allerede to år efter
meddelte den utrættelige lærer Mathiassen
Nationalmuseet, at han havde fundet en
ny boplads ca. 100 meter nord for Sarauws
udgravning. Denne nye plads blev udgravet
i sommeren 1904 under ledelse af arkæolo-
gen C. Neergaard f ra Nationalmuseet. Ved
udgravningen på " Neergaards Holm " f rem-
kom flintredskaber fra en lidt ældre fase
af Maglemosekulturen, men faunamæssigt
bragte denne udgravning ikke meget nyt.
Det var de samme dyrearter, der f remkom i

1904 som i 1900, kunne Herluf Winge for-
tælle, da han fik knoglerne forelagt Af nyt
var kun en fugleart, vadefuglen rødben,og
kun en pattedyreart, ilderen, som klart hører
hjem me i kategorien " pelsdyr " .

Herefter blev der f ørst igen gravet i Magle-
mosen i 191 5. Lederen af Kalundborg og
Omegns Museum, kredslæge J. S. Møller,
havde planer om at udvide udstillingerne
på museet og Ønskede blandt andet at vise
publikum et passende udvalg af redska-
ber og knogler fra det berømte sted. Han
hyrede to unge universitetsstuderende,
inden for henholdsvis arkæologi og geo-
logi, som begge kom fra egnen Valget af
arkæologen faldt - helt naturligt - på lærer
Math iassens sØn, Therkel Math iassen, som
meget passende var ved at uddanne sig til
arkæolog, og som senere skulle blive en af
de store forskere inden for såvel dansk som
grØnlandsk arkæologi

Den anden studerende, geologen Lauge
Koch, var søn af valgmenighedspræsten i

Ubberup Også Lauge Kochs navn skulle
blive kendt i vide kredse, på grund af sit
livslange arbejde på Grønland iforbindelse
med den geologiske kortlægning Et ar-
bejde som både skaffede ham beundrere
i ind- og udland, men også stærke fjender
i kollegernes kreds - men det er en anden
h isto rie3 .

De to studenter gravede flittigt i sommeren
1915 De afleverede både et omhyggeligt
regnskab, uforbrugte midler, en detaljeret
rapport og en nydelig samling oldsager til
museet i Kalundborg. Knoglerne blev sendt
til Zoologisk Museum, hvor Herluf Winge
stadig var aktiv. Han kunne efter at have
undersøgt knoglerne meddele Mathiassen
og Koch, at igen repræsenterede hoved-
mængden af de sædvanlige "køddyr" - els-
dyr og urokse, vildsvin, kronhjort og rådyr.
Dertil kom pelsdyr som ræV skovmår, ilder,
grævling og vildkat.

Af arter, som ikke var fundet f Ør, var en
fugl, typisk for søer, som bopladserne havde

Udgravning af Mullerupbopladserne 1 91 5.

Det er formentlrg Therkel Mathrassen, der

fører trlsyn, iført blød hat og gummistøvler

Fra lnger Wævers billedsamlrng Fotograf
u bekendt.

ligget ved, nemlig blishønen, samt et nyt

pattedyr, pindsvinet Det sidste lyder måske

ltdt som et kuriosum, men det vides f ra an-

dre kulturer og lande, at pindsvin har været

en skattet spise, så den skal formentlig sæt-

tes på maglemosefolkenes spiseseddel.

Udgravningen blev blandt andet publiceret
i et geologisk tidsskrift, hvor Lauge Koch

fremlagde de mosegeologiske ragttagelsera

Materialet som Mathiassen og Koch udgra-
vede vrses stadig på museet i Kalundborg.
Det står, som et museum i museet, sirligt
sorteret ud i apotekeræsker og med udstil-

lingstekster skrevet på bagsiden af syge-
journalel ganske som Møller arrangerede
f undene i skabet i 1 91 5.

Der har ikke siden været sIØrre, sammen- 
|

hængende, arkæologiske udgravninger i 
I

Maglemosen, men det betyder ikke, at den l

er glemt. Materialet på såvel Nationalmuse-

et, Zoologisk Museum som på Kalundborg
Museum bliver til stadighed benyttet til stu-

diebrug, og resultaterne fra undersøgelser

bliver ofte citeret i nationale og internatio-
nale publikationer

For øjeblikket benytter en ung f ransk for-

sker knoglerne i et større projekter, som skal

give ny viden om stenalderjægernes sæd-

vaner ved partering af dyrene og vil på den

måde udbrede kendskabet til Maglemosen

ved Mullerup uden for Danmarks grænser.

Andre forskere undersøger knoglernes ke-

miske sammensætning for at få detailviden

om stenaldermenneskets basiskost. De

sidste ord om Mullerupfundenes fortræf-
feligheder er således langt fra skrevet, heller

ikke i dette årsskrift
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