
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Fra Bjørneklanens Ø til Hestefolkenes Dal?

Forsknings- og uddannelsesudgravning ved Holtskær i Ginnerup

Klassen, Lutz; Reher-Langberg, Liv Stidsing; Andresen, Jens-Bjørn Riis; Iversen, Rune;
Johannsen, Niels Nørkjær; Rasmussen, Uffe

Published in:
Årbog Museum Østjylland

Publication date:
2020

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Klassen, L., Reher-Langberg, L. S., Andresen, J-B. R., Iversen, R., Johannsen, N. N., & Rasmussen, U. (2020).
Fra Bjørneklanens Ø til Hestefolkenes Dal? Forsknings- og uddannelsesudgravning ved Holtskær i Ginnerup.
Årbog Museum Østjylland, 2020, 56-63.

Download date: 22. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/rune-iversen(e9031aae-7ab0-41bb-b8a2-5bcde43fb588).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/fra-bjoerneklanens-oe-til-hestefolkenes-dal(460d663b-77c7-461d-a953-0d0ab476d0ca).html


2020ÅRBOG



ÅRBOG 2020



Redaktion:

Jørgen Smidt-Jensen

Illustrationer:

Aner & Kersten: 80

Benita Clemmensen, Museum Østjylland: 69

Bernard Gratuze, CNRS, Orléans, Frankrig: 75

Casper Skaaning Andersen: 89

Det Kgl. Bibliotek: 124, 125

Grafisk tegnestue, Moesgaard Museum: 66

Liv Stidsing Reher-Langberg, Museum Østjylland: 184

Museum Østjylland: 70

Nationalmuseets beretningsarkiv & A. Mikkelsen: 78

Ole Worm 1643. Foto Riksantikvarieämbetet RAÂ: 86

Tegning efter Ole Worm: 89

Thomas Eggers-Kaas, Museum Østjylland: 93, 96

Uffe Rasmussen: 58, 59

VMB-Arkitekter, Aarhus: 100

Fotografier:

Anne Rostgaard Nielsen, Museum Østjylland: 109

Benita Clemmensen, Museum Østjylland: 189

Billede efter Karl Bjarnhof 1969: 137

Bov Lokalarkiv: 52

Carsten Korthauer, Museum Østjylland: 108, 111

Den Hirschsprungske Samling: 122

DDO©1954, Copyright Hexagon: 148, 149, 150, 151

DDO©2018, Copyright Hexagon: 148, 149, 150, 151

Det Kgl. Bibliotek: 126, 132, 136

Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, Museum Østjylland: 128, 129, 130, 135, 137, 139

Foto og medielab., Moesgaard Museum: 64

Fotograf Rasmus Nielsen: 185, 188

Grenaa Egnsarkiv: 40, 144, 146, 158, 160

Hans Grundsøe: 110, 112, 113, 114, 120

Helle Lebahn Bentzen, Museum Østjylland: 7, 9, 11, 12, 13, 16, 20, 23, 

24, 26, 27

Inger Marie Hyldgaard, Museum Østjylland: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

J. Lee, Nationalmuseet: 77

Jakob Vedsted: 133, 138

Jens Lindhe, Praksis Arkitekter: 8,10

Joe Unterbrunner: 85

Johnsen Graphic Solutions A/S: 155

Liv Stidsing Reher-Langberg, Museum Østjylland: 60, 61

Mark Dyer, Museum Østjylland: 6, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 32, 34, 36, 37, 53, 68, 72, 

73,116, 123, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 168, 169, 171, 172, 

173, 174, 175, 188, 189

Midtdjurs Lokalarkiv: 142

Museum Østjylland: 84, 87, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 

186, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 196

Nationalmuseet: 50, 77, 78, 87, 88, 99, 102, 104, 105

Nordjyllands Kystmuseum/Nationalmuseet: 48

Purhus Lokalarkiv: 169

Rigsarkivet: 118

Roberto Fortuna, Nationalmuseet: 98, 100, 101

Rosenholm Egnsarkiv: 38, 39, 42, 43, 45, 49

Rune Clark: 162, 163, 165, 166

Rønde Egnsarkiv: 145

Thomas Eggers-Kaas, Museum Østjylland: 90, 93, 94, 95, 96

Uffe Rasmussen: 62

Vejle Stadsarkiv: 51

Aarhus Stiftstidende: 71

Layout: Ea Rasmussen

Tryk: Narayana Press

ISBN 978-87-88732-60-3

ISSN 2245-2141



Indhold

 6 Velkommen til BMA Maltfabrikken i ord og billeder

Helle Lebahn Bentzen

 28 Formidling af gamle håndværk

Inger Marie Hyldgård

 36 En lægefamilie fra Hornslet  
– Pionerer i den danske modstandskamp

Tina Bjerregaard og Rikke Alsbjerg Schøning

 56 Fra Bjørneklanens Ø til Hestefolkenes Dal?  
– Forsknings- og uddannelsesudgravning ved 
 Holtskær i Ginnerup

Lutz Klassen, Liv Stidsing Reher-Langberg, Jens-Bjørn Riis Andre-

sen, Rune Iversen, Niels Nørkjær Johannsen & Uffe Rasmussen

 64 En ny elgtakøkse

Søren H. Andersen

 68 Fra verdens konger til en verdenskvinde  
– Rig kvindegrav fra Egehøj afslører 3300 år gamle 
handelsforbindelser

Benita Clemmensen, Flemming Kaul, Jeanette Varberg  

& Bernard Gratuze

 84 Solulven fra Tyskerbakken

Peter Vang Petersen og Ernst Stidsing

 90 Runesten som digital kulturarv  
– Tre eksempler fra Djursland

Thomas Eggers-Kaas

 98 Krypten under Mørke Kirke

Hanne Schaumburg Sørensen og Hans Mikkelsen

 108 Undersøgelse af barnekisterne fra Mørke Kirke

Anne Rostgaard Nielsen og Carsten Korthauer

 116 Bag nummeret – En altertavle fra Ebeltoft

Lea Glerup Møller

 122 At klæde sig på fransk og fryse på dansk

Hanne Schaumburg Sørensen

 128 Historien om apotekerens ”Lodvig” og  
”Ebeltoftvisen”

Jakob Vedsted

 142 Sporene efter Djurslands husmandskolonier  
– Ændringer i kulturlandskabet set fra luften

Tina Bjerregaard

 154 De unikke klitsommerhuse ved Grenaa Strand

Rikke Alsbjerg Schøning

 162 Handskemagerlauget  
– Fra lav til arbejdsgiverforening

Rune Thøgersen Clark

 168 Arvesølv fra Aalum

Henning Nicolaisen

 176 Museum Østjylland 2019

Jørgen Smidt-Jensen



56

M
us

eu
m

 Ø
st

jy
lla

nd
  |

  Å
rb

og
 2

02
0

RESUMÉ

I maj og juni 2020 gennemførte Museum Østjylland i samarbejde 

med Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Moesgaard 

Museum en stor forsknings- og uddannelsesudgravning på en 

godt 5.000 år gammel kultplads fra bondestenalderen i Ginne-

rup vest for Grenaa. Udgravningen resulterede blandt andet i 

påvisningen af en i nordeuropæisk sammenhæng enestående 

hestekult og understreger det enorme videnskabelige potentiale 

i Djurslands rituelle anlæg med nedlæggelser af marine skaller 

fra bondestenalderen.



57

M
useum

 Ø
stjylland  |   Å

rbog 2020

Fra Bjørneklanens Ø til 
Hestefolkenes Dal?
Forsknings- og uddannelsesudgravning ved Holtskær i Ginnerup

Af lutz klAssen, lIv stIdsIng reHer-lAngberg, 
jens-bjørn rIIs Andresen, rune Iversen, nIels 
nørkjær joHAnnsen & uffe rAsMussen

Konkret afspejler den grubekeramiske kulturs baltiske rød-

der sig her i en ret stor andel af sælknogler blandt måltids-

resterne. Mere spektakulært end affaldet fra måltiderne er 

dog de særlig udvalgte knogler fra bjørne, elge og en pelikan, 

der også blev fundet i gruben. Nogle af disse knogler blev 

bragt til Djursland fra Sverige for 5.000 år siden. De vidner 

om udførelsen af særlige shamanistiske ritualer på Djursland – 

ritu aler, der ellers er typiske for nordeuropæiske jægerkulturer. 

CONTACT-projektet er nu afsluttet og de omfattende resul-

tater formidlet til den brede offentlighed gennem udstillingen 

”Bjørneklanens Ø”, der blev vist i museets huse i både Grenaa 

og Randers, samt en populærvidenskabelig bog med samme 

titel.2 Fagfolkene har fået mulighed for at orientere sig om resul-

taterne gennem bl.a. en omfattende videnskabelig monografi.3 

Projektets afslutning er dog ikke ensbetydende med, at 

vi nu ved alt om den grubekeramiske kultur. Tværtimod har 

den omfattende forskning peget på både nye og gammel-

kendte problemstillinger, der nu skal belyses. Det er især den 

grubekeramiske kulturs opståen i Danmark, der har særlig 

interesse – for hvordan kunne det gå til, at den lokale befolk-

ning i bondestenalderen pludselig tog fremmedartede nord-

østeuropæiske skikke til sig? Dette spørgsmål kunne ikke 

besvares endeligt i CONTACT-projektet. 

Kainsbakke-bopladsen kan ikke bidrage til at belyse pro-

blemstillingen, da fundene herfra ikke tilhører kulturens tid-

ligste fase. Det gør til gengæld dem fra Holtskær i Ginne-

rup, kun omkring tre kilometer fra Kainsbakke.4 Ligesom på 

Kainsbakke har det daværende Djurslands Museum udført 

udgravninger her for 20 år siden. Pengene var dog små den-

gang, og der var derfor kun råd til at afrømme overjorden på 

pladsen. Herved kunne det konstateres, at der her gemte sig 

spor efter rituelle anlæg i jorden, men en egentlig udgravning 

blev det ikke til dengang. Alligevel viste denne begrænsede 

undersøgelse, at Ginnerup-pladsen kunne være nøglen til 

forståelsen af overgangen fra landets tidligste bondekultur 

DJURSLANDS FASCINERENDE BONDESTENALDER

I løbet af de sidste fem år har Museum Østjylland med støtte fra 

VELUX-Fonden gennemført et større internationalt forsknings-

projekt ”CONTACT” omkring bondestenalderen på Djursland.1 

I de nordøstlige dele af Danmark fandtes for 5.000 år siden 

den såkaldte grubekeramiske kultur, der er kendetegnet ved 

særlig tætte kontakter til Sverige og videre til det baltiske områ-

de. Intet sted i landet kendes der så mange, store og velunder-

søgte fund fra denne kultur som i det østlige Djursland. Det var 

disse fund, tilvejebragt ved museets udgravninger gennem flere 

årtier, der dannede udgangspunktet for forskningsprojektet. 

Særligt pladsen Kainsbakke ved Kirial, få kilometer vest 

for Grenaa, skal nævnes i den forbindelse. Med en størrelse 

på op imod 15 ha hører denne boplads til Danmarks stør-

ste fra bondestenalderen. Det er dog ikke størrelsen, der gør 

Kainsbakke til noget særligt. Det er derimod den særlige skik 

med at deponere store mængder af marine skaller især fra 

østers i gruber udgravet i forbindelse med rituelle ceremonier. 

En enkelt grube på Kainsbakkepladsen, kaldet A47, på-

kalder sig i den forbindelse særlig opmærksomhed. Den in-

deholdt ikke kun typiske stenalderfund som flintredskaber og 

potteskår i enorme mængder, men også store mængder dy-

reknogler. At disse overhovedet var bevaret i den ellers sure 

sandjord, skyldes netop de store mængder kalkrige skaller 

fra marine bløddyr i gruben. Undersøgelsen af knoglerne, 

som intet andet sted i Sydskandinavien kendes i et omfang 

der bare minder om fundet fra denne ene grube, har blandt 

andet gjort det muligt nærmere at belyse et særligt aspekt 

knyttet til den grubekeramiske kultur: den delvise tilbageven-

den til jagt som væsentlig kilde til føden. 
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beskedne fundmateriale findes der nemlig både lerkar og pi-

lespidser, der må betegnes som overgangsformer mellem de 

to kulturer.5

Pladsen fangede i sin tid arkæologernes opmærksomhed, 

fordi der her ganske som på Kainsbakke blev pløjet østers-

skaller op. Og med de spektakulære resultater, opnået på 

basis af knoglefund bevaret netop på grund af deponeringer 

af marine skaller på Kainsbakke, stod det klart, at der i Ginne-

rup foreligger et meget betydningsfuldt fund under konstant 

nedpløjning. Skulle stedets store videnskabelige potentiale 

udnyttes før det er for sent, så skulle der handles nu. Heldig-

vis var Slots- og Kulturstyrelsen enige i denne betragtning. 

Med en bevilling fra en pulje målrettet undersøgelser af sær-

ligt betydningsfulde dyrkningstruede fortidsminder samt stor 

imødekommenhed fra både lodsejer og forpagter kunne der i 

maj og juni 2020 atter gennemføres udgravninger i Ginnerup. 

BELIGGENHED OG NATURLIGE OMGIVELSER

Fundpladsen i Ginnerup ligger på et kuperet moræneplateau 

omkring 15 meter over havets overflade. På to sider – mod 

syd og mod øst – er den begrænset af meget stejle skrænter, 

mens begrænsningen mod nord udgøres af en sænkning, 

hvori der i historisk tid forløb en nu nedlagt lille vej. Kun mod 

vest er der ikke nogen tydelig topografisk afgrænsning af det 

i alt ca. 2 ha store fundområde (Fig. 1). 

I pladsens funktionstid for godt 5.000 år siden fremstod 

dens omgivelser helt anderledes end i dag. Dengang bøl-

gede Kolindsund-fjorden mod de stejle skrænter mod syd og 

øst. Mens betragteren i sin tid kunne skue langt over selve 

den brede fjord mod syd, forholdt det sig anderledes mod 

øst. Her fandtes en lille, lige sidegren til selve fjorden, der 

strakte sig i en bredde på under et hundrede meter flere hun-

drede meter mod nord ind i det, der i dag er en smal dal, 

hvori vejen Holtskær forløber. 

Fig. 1. Fundpladsens belig-
genhed. På dette kort fra 
1877 ses Kolindsund-fjordens 
tidligere udstrækning tydeligt 
indikeret med en mose-
signatur. Hvor der på kortet er 
indtegnet en mindre å umid-
delbart øst for pladsen, strakte 
en sidegren af fjorden sig 
nogle hundrede meter nordpå i 
stenalderen.
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Fordelt over pladsen blev der for 20 år siden påtruffet 

rest er af kulturlag, det vil sige aflejringer af jord indeholdende 

især potteskår og flint fra aktiviteterne på pladsen (Fig. 2). 

Disse lag blev dog udelukkende fundet i sænkningerne i mo-

ræneplateauets ujævne overflade samt ud mod dens sider, 

hvorimod de for længst var pløjet bort i de højere liggende 

partier. Selvom kulturlagene kan indeholde væsentlige fund, 

er de af mindre videnskabelig interesse – først og fremmest 

fordi de i stor grad må anses for at være dannet af erosion og 

således har karakter af akkumulerede aflejringer, hvori fun-

dene ikke længere findes i deres oprindelige leje. 

Af stor videnskabelig interesse er til gengæld en række 

anlæg langs pladsens syd- og østside ud mod Kolindsund 

og dens forgreninger. Her blev der påvist forskellige mørke 

plamager i jorden, der blev tolket som spor efter nedgrav-

ninger af rituel karakter. Særligt anlæggene A1, A3 og A4 

skal fremhæves her, da de alle tre indeholdt deponeringer af 

marine skaller og dermed gode bevaringsforhold for knogler. 

EN STOR UDGRAVNING

I forbindelse med CONTACT-projektet opbyggede eller ud-

byggede museet et frugtbart og konstruktivt samarbejde 

med en række forskningsinstitutioner i ind- og udland, her-

under Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Moes-

gaard Museum. Det var derfor nærliggende at fortsætte 

samarbejdet i forbindelse med udgravningen i Ginnerup. Så-

ledes deltog den museumsinspektør fra Moesgård Museum, 

der i forbindelse med CONTACT-projektet havde bearbejdet 

Fig. 2. I 2001 og 2003 blev overjorden på pladsen ryddet af i en række søgegrøfter og større felter, hvorved kulturlagsaflejringer og forhistori-
ske anlæg kunne kortlægges. I anlæggene A1, A3 og A4 blev der påvist deponeringer af marine skaller.

A4

A3

A1

Kulturlag på overfladen
Kulturlag i anlæg
Kulturlag og marine skaller i anlæg

40 m0
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fundene fra den gamle udgravning, i alle udgravningens fem 

uger. De to universiteter brugte undersøgelsen i Ginnerup 

som uddannelsesudgravning for studerende på 2. og 6. se-

mester i tre uger hver. Udover næsten 30 studerende deltog 

således også tre lektorer og lige så mange ph.d.-studeren-

de på stedet (Fig. 3). En fjerde ph.d.-studerende hjalp med 

håndteringen af de store mængder fund og en medarbejder 

fra Moesgaard Museums afdeling for Arkæologisk IT med 

den digitale registrering af fund og anlæg. Sammen med 

én frivillig, Museum Østjyllands daglige udgravningsleder og 

forskningslederen var således op imod 40 mennesker i ak-

tion på samme tid. Udgravningen er dermed en af de største 

(målt i personale) i museets historie.

Et så stort antal deltagere og de tekniske fornødenhe-

der på en moderne forskningsudgravning krævede et om-

fattende logistisk setup og førte til dannelsen af en mindre 

skurvogns- og containerby suppleret med et halvstort festtelt 

på stedet (Fig. 4 og 5). Selve moræneplateauet med fund-

pladsen er så kuperet, at der skulle findes plads til alt materiel 

i den smalle dal langs vejen Holtskær. Museet skylder i den 

forbindelse naboerne på stedet en stor tak for at give lov til at 

placere skurvogne, toiletvogne, materialecontainer og telt på 

deres grund. Med tilslutning til strøm stillet til rådighed af den 

lokale smedevirksomhed Jens. H. Jensen og vand leveret af 

beredskabet i Norddjurs blev forudsætningerne for at gen-

nemføre udgravningen optimeret. 

Fig. 3. Anlæg A1 under ud-
gravning. I forgrunden ses de 
komplekse skaldeponeringer i 
anlæggets østlige ende. 

Fig. 4. En lang række skur- og toiletvogne blev placeret for foden af 
fundområdet i bunden af den smalle dal langs vejen Holtskær.

Fig. 5. Et stort festtelt blev anvendt som pausetelt på udgravningen. 
På grund af corona-situationen blev alle borde og stole rengjort flere 
gange om dagen.
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FUND OG RESULTATER

I skrivende stund, få uger efter udgravningens afslutning, er 

det endnu ikke muligt at give et fyldestgørende overblik over 

udgravningens resultater. Mængden af hjembragte knogler, 

potteskår og flintredskaber er meget omfattende, og det 

samme gælder den digitale dokumentation af udgravningen. 

Begge dele skal først bearbejdes i samarbejde med alle in-

volverede institutioner. Derfor skal der i det følgende kun kort 

præsenteres enkelte udvalgte aspekter.

Efter afrømningen af overjorden stod det hurtigt klart, 

hvor massivt ploven havde grebet ind i de arkæologiske ef-

terladenskaber i undergrunden. Sporene efter markredska-

ber, der havde skåret sig dybt ind i skallagene, var meget 

tydelige (Fig. 6). 

Selve udgravningen blev gennemført i to adskilte felter 

omkring anlæggene A1 og A4. A1 repræsenterer en såkaldt 

systemgrav. Navnet dækker over en aflang, menneskeskabt 

grube, hvoraf der på mange beslægtede pladser findes flere i 

forlængelse af hinanden – de danner altså et system. Sådan 

forholder det sig dog ikke altid, og Ginnerup er ligesom Kains-

bakke en af de pladser, hvor disse gruber optræder isoleret og 

uden direkte sammenhæng med andre. Et andet lighedstræk 

mellem Kainsbakkes systemgrav A47 og anlæg A1 i Ginnerup 

er deres noget usædvanlige placering på en skråning. 

Systemgrave og systemgravsanlæg blev oprindeligt an-

lagt i tragtbægerkulturen omkring midten af det 4. årtusinde 

f.Kr., men efterfølgende typisk gravet ud og fyldt op igen ad 

flere omgange gennem flere hundrede år. Sådan forholder det 

sig sikkert også i Ginnerup, selvom det ikke umiddelbart var 

muligt at datere anlæggelsestidspunktet for anlæg A1, fordi 

der ikke blev gjort fund, der knytter sig til anlæggelsesfasen 

(Fig. 7). Denne fundfattigdom er også et typisk træk for sy-

stemgravenes tidligste faser på andre fundpladser i Danmark. 

Anlæg A4 viste sig sandsynligvis at være en naturlig 

sænkning i landskabet, som blev brugt til rituelle handlinger 

ganske lig dem observeret i A1. Det er især deponeringen 

Fig. 6. Dette triste syn mødte udgraverne efter fjernelsen af over-
jorden over skaldeponeringen i den østlige del af anlæg A1. Ploven 
har skåret dybt ind i de deponerede skaller med deres velbevarede 
knogler og efterladt en stribet overflade, hvor resterne af skaller 
afveksler med pløjejordsfyld i plovsporene.

Fig. 7. Dette snit gennem anlæg A1 viser en kompliceret lagfølge 
med flere faser af genopgravninger. Centralt i billedet ses et tyndt 
lag østersskaller, som blev lagt i bunden af én af anlæggets sekun-
dære brugsfaser.
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af marine skaller, genstande og knogler omkring 3.100 f.Kr., 

der binder anlæggene sammen. Særlig tynde lag af hele 

østersskaller lagt på fordybningernes bunde kan fremhæves 

her (Fig. 7) – et træk der også genfindes i Kainsbakkeplads-

ens grube A47. Også den efterfølgende deponering af store 

mængder skaller eller skalsmuld i sammenblanding med 

potteskår, flintredskaber og flintaffald samt dyreknogler viser 

klare lighedstræk. 

Af særlig interesse i den forbindelse er endnu et ligheds-

træk de to fundpladser imellem: Deponeringen af særlig ud-

valgte dele af bestemte dyr. Men mens det på Kainsbakke 

især var bjørnen, der havde stået i ritualernes midtpunkt, var 

det i Ginnerup tilsyneladende et andet dyr der var genstand 

for særlig opmærksomhed: Hesten. 

Allerede ved gennemgangen af knoglerne fra den tidligere 

udgravning var en forbavsende stor andel af hesteknogler i 

det samlede materiale sprunget i øjnene. Men da inventaret 

fra disse udgravninger er af meget beskeden størrelse, og 

alle hesteknogler herfra i hvert fald teoretisk set kunne være 

efterladenskaber af et enkelt dyr, var det inden årets udgrav-

ning ikke muligt at drage videre konklusioner herfra.6 Hvor 

stor andelen af hesteknogler blandt årets fund er vides endnu 

ikke, da knoglerne endnu ikke er bestemt af en arkæozoolog. 

Når det alligevel allerede nu står klart, at hesten har været 

genstand for særlige ritualer i Ginnerup, skyldes det depo-

neringer af flere hestekæber, som er nemt genkendelige på 

grund af de fremadrettede fortænder (Fig. 8). 

Hestedeponeringerne fra bondestenalderen i Ginnerup er 

enestående i hvert fald i skandinavisk, men måske også i en 

større europæisk kontekst. Deres videnskabelige betydning er 

enorm – ikke kun på grund af påvisningen af en hidtil ukendt 

hestekult, men også fordi de igen sætter fokus på et omdis-

kuteret spørgsmål: Var der tale om vilde eller tamme heste? 

Blandt de klassiske husdyr er hesten den sidste, der blev 

tæmmet. Efter nuværende viden skete det første gang i de 

kasakhiske stepper mindre end tusind år før deponeringerne 

i Ginnerup og dermed mange tusinde år efter koen, grisen og 

geden/fåret.7 Den særlige udfordring ved bestemmelsen af 

hesteknoglerne ligger i, at det ud fra deres form ikke er mu-

ligt at afgøre, om der er tale om knogler fra vilde eller tamme 

dyr. Dette afspejler sig blandt andet også i undersøgelsen af 

hesteknogler fra Kainsbakke, hvorfra der kendes nogle for-

holdsvis få stykker. Således er disse fund af forskellige for-

skere blevet bestemt til enten at stamme fra tamme eller vilde 

dyr.8 En virkelig sikker afgørelse af spørgsmålet er kun muligt 

ved genetiske undersøgelser. To hestetænder fra de tidligere 

udgravninger i Ginnerup blev allerede sidste år indsendt til 

universitetet i Marseille, hvor der for tiden gennemføres et 

Fig. 8. En af de deponerede 
hestekæber fra anlæg A4.
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stort anlagt forskningsprojekt, der skal klarlægge tamhestens 

ganske komplicerede historie. De indledende undersøgelser 

har vist, at den godt 5.000 år gamle DNA i disse tænder 

faktisk er tilstrækkelig velbevaret til videre undersøgelser. Det 

står dermed allerede klart på nuværende tidspunkt, at fun-

dene fra Ginnerup vil kunne bidrage med afgørende viden 

om hestens historie i Danmark og Nordeuropa – både på et 

kulturelt og på et zoologisk plan. 

ET KIG I FREMTIDEN

Skikken med at deponere marine skaller i rituelle anlæg i bon-

destenalderen kendes også fra andre områder i Danmark. 

Men intet sted er der observeret så mange anlæg af den 

pågældende type og så fremragende bevaringsforhold for 

dyreknogler som på Djursland. Mindst ni pladser af lignende 

karakter kendes fra halvøen – og fælles for dem alle sammen 

(med en enkel undtagelse) er, at den fantastiske historie, ste-

derne gemmer på, i disse år er under hastig destruktion på 

grund af intensiv dyrkning. Hestekæberne i Ginnerup lå gan-

ske få cm under pløjelaget, og var udgravningen blevet gen-

nemført blot få år senere, ville det ikke have været muligt at 

fortælle den enestående historie om hestekulten på stedet. 

I årets udgravninger kunne kun en lille brøkdel af pladsen 

sikres videnskabeligt. Museum Østjylland vil derfor søge mid-

ler til fortsættelse af undersøgelserne på stedet. Samtidigt vil 

det blive forsøgt at skaffe midler til et større forskningsprojekt, 

der i samarbejde med talrige forskningsinstitutioner i ind- og 

udland også skal bringe nogle af de andre pladsers historie 

frem i lyset, før det er for sent for altid.
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