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Urokser og bævere fra Midtjylland 
– nye dateringer af gamle fund

Af Anne Birgitte Gotfredsen og Tinna Møbjerg

Museum Midtjylland (tidligere Herning 
Museum) har i mange år ligget inde med en 
lille men nok så interessant samling af forhi-
storiske knogler og gevirer fra vilde jagtdyr. 
De fleste er dukket op ved tørvegravning 
under 2. verdenskrig, som det er tilfældet i 
resten af Danmark. Nogle af fundene er dog 
indkommet i 1970’erne (figur 1 og fundli-
ste). Fundene omfatter bæver (Castor fiber), 
ulv (Canis lupus), rensdyr (Rangifer taran-
dus), kronhjort (Cervus elaphus), elsdyr (Alces 
alces), urokse (Bos primigenius) og hest (Equus 
ferus/caballus) og antages især at være fra jæ-
gerstenalderen (tabel 1). Flere af fundene har 
før været præsenteret1. Et lille projekt om 
”Forhistorisk dyreliv i Midtjylland” har nu 
muliggjort dateringer af de mest spektaku-
lære af de gamle fund2. Tidligere skulle der 
bruges ganske store mængder knogle (flere 
hundrede gram) til en kulstof-14 datering, 
og man opgav derfor fornuftigt nok dengang 
at gå videre med denne ret destruktive ana-
lyseform. I dag behøver vi kun få hundrede 
milligram knogle for at lave en såkaldt AMS-
datering. 

Bæver
Et helt men dog beskadiget bæverkranium 
blev den 16. juni 1944 fundet i Stovbæk 
Krat ved Aulum af en ung arbejdsmand An-
ders Christensen, som heldigvis kunne se, at 
der var tale om noget specielt (figur 2)3. Han 
kontaktede derfor Herning Museum, og 
kraniet blev dermed bevaret for eftertiden. 
Kraniet er det første og hidtil eneste fund af 
bæver fra det midt- og vestjyske område. 

Bævere er ellers ikke en fundfattig dy-
regruppe her i landet med i alt 103 date-
rede fund4. Vi har bævergnavede stokke fra 
senglaciale Allerødlag i Nordjylland og to 
steder på Sjælland (se tabel 1)5. Hertil kom-
mer knoglefund ligeledes fra Allerød på den 
senpalæolitiske plads Bromme nær Sorø på 
Sjælland6. Desuden blev der fundet flere bæ-
vergnavede stokke af eg og birk i forbindelse 
med genopretningen af Bølling Sø (se figur 
3)7. Disse stokke er dog betydeligt yngre og 
er dateret på AMS-dateringslaboratoriet i 
Århus til henholdsvis 2.860-2.580 f.Kr. og 
3.330-2.930 f.Kr., det vil sige fra bondesten-
alderen (se tabel 2). Den yngste sikkert da-
terede bæver angives til at være fra en mose 
nær Knardrup Måløv på Sjælland dateret til 
1.746-1.634 år f.Kr.8. Der er dog enkelte 
rapporteringer fra jernalderkontekster både 
fra Jylland og Sjælland, som dog mangler en 
sikker datering.

Danmarks yngste bæver?
Bæverkraniet blev fundet i kompakte tørve-
lag under 2-3 meter flyvesand, som er opbyg-
get i løbet af jernalderen, så dateringen måtte 
dermed ligge før jernalderen. Kraniet har væ-
ret indsendt til Zoologisk Museum (nu Sta-
tens Naturhistoriske Museum) i København 
i både 1968 og igen i 1978 til konservering, 
rekonstruktion og registrering. I den forbin-
delse blev der udtaget små sedimentprøver 
til pollenanalyse for ad den vej at forsøge at 
datere kraniet eller nærmere de jordlag, som 
kraniet lå i. Ingrid Sørensen, daværende pa-
lynolog på Zoologisk Museum, kunne med 



60

Den nye AMS datering ligger mellem 1.373-
1.213 f.Kr. Det betyder, at vi nu har fået 
den absolut seneste sikre påvisning af bæver 
i Danmark (tabel 2). Bæveren er nu genind-
ført flere steder i Danmark, men havde indtil 
da været uddød i næsten 3000 år.

nogen usikkerhed henføre kraniet til den sub-
boreale pollenzone VIII, som omfatter både 
bondestenalderen (neolitikum) og bronzeal-
deren (tabel 1). Denne omend usikre date-
ring pegede på, at bæveren kunne høre til den 
sene del af bæverens udbredelse i Danmark. 
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Tabel 1. Kultur- og 
naturudviklingen i 
Danmark. Modifice-
ret efter Kim Aaris-
Sørensen (se note 10).
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Figur 1. Kortet viser Museum Midtjyllands arbejdsområde angivet med rødt. Fundstederne omtalt i 
teksten er markeret med prikker. 

 1-2, 5: Urokse
 3, 6-8, 11: Elg
 4:  Bæver 
 9-10, 13:  Kronhjort
 12:  Bævergnavet gren
 14:   Cirkel, som angiver fund af 

ulv, rensdyr og kronhjorte

Tabel 2. Oversigt over de seneste kulstof-14 dateringer af fund fra Midtjylland. Dateringen er opgivet 
i kulstof-14 år før 1950 og med den kalibrerede datering ± én standard afvigelse, hvilket vil sige, 
at dateringen med 68,2 % sandsynlighed ligger inden for det opgivne interval. * angiver dateringer 
foretaget af Kim Aaris-Sørensen (se note 4).

Lab. nr. Lokalitet Art Del   14C alder Kalibreret alder
      f. 1950  f.Kr. ±1 stdv.
AAR-4173-2 Bølling Sø Ulv Canis lupus* Underkæbe   3.590 ± 70   2.030-1.780
K-7079 Bølling Sø Rensdyr Rangifer tarandus* Gevir  10.540 ± 80 10.890-10.400 
Poz-7106 Bølling Sø Kronhjort Cervus elaphus  Hælben   3.870 ± 35   2.460-2.280
AAR-14467 Kæret Urokse Bos primigenius Kranium   9.672 ± 67   9.252-8.884
AAR-16265 Stoubæk Krat Bæver Castor fiber Underkæbe   3.015 ± 35   1.373-1.213
AAR-9429 Klosterlundgård III Eg Quercus sp. Gren   4.117 ± 50   2.860-2.580
AAR-9428 Klosterlundgård III Birk Betula sp. Gren   4.444 ± 54   3.330-2.930
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Bæveren er en nøgleart, der ved sin tilste-
deværelse i et økosystem forbedrer miljøet, 
og i visse situationer er den forudsætningen 
for, at en lang række øvrige arter af fisk, fugle 
og vandlevende pattedyr kan trives. Bæver-
nes opdæmmede damme opsamler sedi-
menter, og vandkvaliteten forbedres. Deres 
beskæring af bredvegetationen forynger og 
”plejer” buske og træer, så både diversiteten 
og mængden af biotopens øvrige arter øges 
(figur 4). 

Dermed er Stovbæk Krat bæveren ikke 
alene en vigtig prik på Danmarkskortet, men 

den nye kulstof-14 datering viser også, at bæ-
veren var udbredt i det midtjyske langt op i 
bronzealderen. Vi har desuden fået indirekte 
påvisning af, hvor rigt og varieret et fersk-
vandsmiljø, der var på Aulumegnen i bron-
zealderen.

Rensdyr
En enkelt kastet rensdyrtak fra Bølling Sø bi-
drager med viden om rensdyrets udbredelse i 
Midt- og Vestjylland (figur 5)9. Dateringen 
på 10.890-10.400 år f.Kr. ligger omtrent 
midt i den periode, der kaldes senglacial el-

Figur 3. En kraftig bir-
kegren med spor af bæver-
gnav både ved de afgna-
vede sidegrene og på selve 
overfladen. HEM 3483 
x 70 Klosterlundgård III. 
Længde: 14,2 cm. Foto: 
Tinna Møbjerg.

Figur 2. Bæverkraniet 
HEM 107/44, set oven-
fra. Foto: Geert Brovad.
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ler slet og ret rensdyrtiden (tabel 1 og 2)10. 
Dette stemmer fint overens med hovedpar-
ten af de øvrige daterede fund af rensdyr fra 
Danmark11. De udvandrede igen fra det syd-
skandinaviske område allerede i præboreal, 
hvor miljøet ændrer sig i ugunstig retning for 
rensdyret. 

Ulv
En venstre underkæbegren fra en ulv fundet 
i Bølling Sø blev allerede i 1929 overdraget 
af forpagter R. Christiani til ornitologisk af-
deling på Zoologisk Museum. Først i 1964 
havnede kæben på kvartærzoologisk sektion, 
som beskæftiger sig med de forhistoriske dy-

Figur 4. Rekonstruktionstegning af et bæverbo og en dæmning ved Bølling Sø i yngre stenalder. Teg-
ning: Søren Timm Meltvedt Christensen.

Figur 5. Venstre ge-
virstang af rensdyr fra 
senglacialtiden fundet ved 
Bølling Sø i 1902. Foto: 
Kjeld Hansen.



64

rearter. En kulstof-14 datering viste, at kæ-
ben kunne dateres til 2.030-1.780 år f.Kr. (se 
tabel 2). Dermed er den fra den allerseneste 
del af bondestenalderen. 

Ulven fulgte naturligt nok sit vigtigste byt-
tedyr rensdyret nordover i takt med isens 
tilbagetrækning, og indvandrede til det dan-

ske område i senglacial tid. Den første sik-
kert daterede ulv er fra Allerød Tileworks i 
Nordsjælland og dateres til 10.631-10.450 
år f.Kr.12. Ulven forbliver i Danmark og for-
lader ikke landet sammen med rensdyret, 
da andre store byttedyr var indvandret i ste-
det. Officielt blev den sidste ulv i Danmark 
skudt i 1813 ved Skive13. Dyret var formo-
dentligt en strejfer fra Tyskland, da de sid-
ste faste ulvebestande forsvinder fra Jylland 
i 16-1700-tallet. Det sker dog lidt tidligere 
på øerne14.  

Kronhjort
Kronhjort er blandt andet repræsenteret ved 
kastede takker eller pandeben med påsid-
dende gevir, som er påtruffet i tørven i ny og 
næ. To af dem er forarbejdet til økser, som 
kan dateres til maglemosekultur eller den 
senere ertebøllekultur (se tabel 1). Den ene 

Figur 7. En imponerende samling af kronhjortegevirer fundet i Bølling Sø. Foto: Lokalhistorisk Arkiv 
Engesvang.

Figur 6. Hjortetaksøkse HEM 48/48 af kron-
hjort fra Tanderup Mark. Gengivet efter teg-
ning i museets protokol i 1948.
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Figur 8. Kastet elsdyrtak HEM 28/47. Gevir-
stangen er abnormt lang, og selve skovlen er 
svagt udviklet og har sandsynligvis siddet på en 
meget gammel elgtyr. Foto: Anne Birgitte Got-
fredsen.

ner. Historier har verseret lokalt om, at store 
mængder kronhjortegevirer blev opgravet og 
kørt bort. 

Hvad karakteriserer så ansamlingen af 
kronhjortene? Er der tale om aflejring over 
længere tid eller en enkeltstående begiven-
hed? En knogle fra et af skeletterne er dateret 
til den sene del af yngre stenalder (2.460-
2.280 f.Kr. se tabel 2), men vi ved ikke, om 
alle skeletterne er fra samme periode. Var 
den lavvandede sø en decideret fælde? For ek-
sempel skriver Winge om hjortene, at: ”Det 
kunde se ud som om den flade sø havde været et 
tilflugtssted for syge og døende Hjorte hvis Lig 
havde tjent Rovdyr til Føde”18. Findes der be-
vis for, at Bølling Sø har rummet langt flere 
kronhjorte end de ti skeletter, som vi i dag 
har kendskab til? Et gammelt billede fra Bøl-
ling Sø antyder dette (figur 7). For at svare 
på alle de spørgsmål, som er blevet stillet til 
fremkomsten af de mange fund af kronhjort, 
kræves der yderligere analyser og detailun-
dersøgelser af skeletterne og deres aflejrings-
forhold. Kronhjorteskeletterne og enkelte 
pandedele med gevir findes i dag på Statens 
Naturhistoriske Museum. Derudover findes 
der flere opsatser, som stammer fra Bølling 
Sø, på en lang række museer i hele landet.

Desuden dukker der også i nyere tid kron-
hjortetakker op, som det var tilfældet i 2005, 

økse er lavet af en kraftig højre gevirstang15. 
Den blev fundet i 1947 under udretning af 
Rind Å sydøst for Tanderup Mark, og i før-
ste omgang tog finderen øksen med sig hjem 
til Sjælland. Heldigvis lykkedes det at få øk-
sen til Herning Museum, idet den på davæ-
rende tidspunkt var det eneste eksemplar af 
en hjortetaksøkse fra museets arbejdsområde. 
Dette gælder stadigvæk i dag, da den anden 
økse fra Bølling Sø er fra Silkeborg Museums 
område og i dag findes på Nationalmuseet. 
Hjortetaksøkserne dokumenterer ikke blot 
tilstedeværelse af kronhjort, men giver også et 
eksempel på, hvordan jægerne i ældre stenal-
der udnyttede dyret som føde og som en res-
source til fremstilling af redskaber (figur 6).

De tidligste spor efter kronhjort er fra den 
præboreale periode og er dokumenteret ved 
pollendaterede fund fra midten af perioden. 
Den tidligste sikre kulstof-14 daterede kron-
hjort er fra Bornholm med en alder på 8.636-
8.314 år f.Kr.16. Ligesom ulven ansås for et 
skadedyr, der blev efterstræbt og udryddet af 
mennesket, blev også kronhjorten betragtet 
som et skadedyr for landbruget. Det lykkedes 
dog kun at udrydde bestandene på øerne i 
1800-tallet men ikke i Jylland17.   

Kronhjortene fra Bølling Sø
Ud over ovennævnte løsfund af kronhjorte-
takker er en større samling kronhjorteknog-
ler fundet i Bølling Sø, Danmarks højst 
beliggende sø. Allerede for 12.000 år siden 
begyndte Bølling Sø at gro til med sump-
planter, og der dannedes en højmose. I star-
ten af yngre stenalder for 6.000 år siden var 
den vestlige del af søen groet til, så der kun 
var en mindre og fladvandet sø i den nord-
østlige del af bassinet. I denne ende blev i 
begyndelsen af det 20. århundrede fundet, 
hvad der indtil dato er den største ansamling 
af kronhjorteskeletter fra én lokalitet i Dan-
mark. Kronhjortene fra Bølling Sø, som om-
fatter dele af op til 10 individer, har gennem 
tiderne været genstand for mange spekulatio-
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hvor museet fik indleveret en kastet venstre 
gevirstang, som var blevet fundet i 1961.

Elsdyr
I det midtjyske område er elsdyr repræsen-
teret ved gevirdele og enkelte knoglefund 
(se fundliste). Det er dog de imponerende 
store skovle i form af kastede takker, der 
dominerer. En meget speciel kastet tak har 
voldt problemer med hensyn til artsbestem-
melsen19. Selve stangen er meget lang og de 
kun fire spidser sidder på en særdeles svagt 
udviklet skovl (figur 8). Stykket blev ved ind-
leveringen i 1947 i første omgang antaget for 
at være fra et elsdyr, senere dog ombestemt til 

kronhjort, for nu igen at blive bestemt til els-
dyr. Lignende svagt udviklede gevirer ses hos 
meget gamle elgtyre, så der er sandsynligvis 
tale om et gammelt individ. 

Elsdyret indvandrede allerede i senglacial. 
Det tidligst kulstof-14 daterede eksemplar, 
som er fundet i Vonsmose ved Haderslev, er 
dateret til 11.850-11.470 år f.Kr.20. Der er 
tilsyneladende en fundtom periode i Yngre 
Dryas, som er en relativ kold periode af 
senglacial. Her kan klimaet have været for 
barskt og vegetationen for sparsom til, at 
arten kunne eksistere. Elsdyret er udbredt 
i Danmark, i hvert fald i Jylland, frem til 
bondestenalderen, hvor de senest daterede 

Figur 9. Pandeskal af uroksetyr. HEM 12/45 Kæret. Foto: Kjeld Hansen.
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 Største spænd i mm Omkreds ved basis i mm
HEM 41/43 - 288
HEM 12/45 841 372
 Tyre (n=30) Køer (n=17) Tyre (n=31) Køer (n=20)
Minimum 750 500 283 181
Middelværdi 837 621 328 232
Maximum 1140 770 400 275

Tabel 3. Tabel med udvalgte mål på urokserne fra Kæret (HEM 12/45) og Bredkær (HEM 41/43) 
samt mål fra øvrige danske forhistoriske urokser. N = antallet af målte dyr. 

elgknogler er fundet på den grubekeramiske 
boplads Kainsbakke på Djursland21. Ingen af 
de midtjyske elgknogler er endnu dateret, så 
vi ved endnu intet om den tidsmæssige ud-
bredelse af disse. 

Urokse
I 1945 blev en imponerende uroksepandeskal 
med hornstejler indleveret til Herning Mu-
seum (figur 9)22. Hornstejlen er benkernen, 
som sidder inden i hornene. Da pandeskal-
len var fremkommet under tørvegravning, 
var der ingen information om uroksens da-
tering. Nu har en kulstof-14 datering place-
ret eksemplaret fra Kæret blandt Danmarks 
tidligste urokser. Dateringen ligger mellem 
9.252 og 8.884 år f.Kr. (se tabel 2).

Uroksen indvandrede til landet i præbo-
real med den tidligste sikre datering fra Store 
Tåstrup nær Holbæk på Sjælland angivet til 
9.658-9.314 år f.Kr.23. De seneste dateringer 
af urokser er fra bronzealderen for eksempel 
fra Bimpel ved Tønder og Eskær Mose ved 
Frederikshavn24. Både urokse og elsdyr var 
udbredt i Jylland adskillige årtusinder læn-
gere end på øerne, hvor de allerede uddøde 
ved overgangen fra fastland til ørige omkring 
6.000 f.Kr.

Allerede i 1943 var en venstre hornstejle og 
det nederste af en venstre overarmsknogle25 
blevet indleveret til Herning Museum. Mål 
på stejlerne viser, at begge stykker sandsyn-
ligvis er fra tyre (se tabel 3)26. Pandedelen 

med stejler har et spænd på 84 cm, hvilket 
ligger meget nær middelværdien af de forhi-
storiske danske uroksetyre, mens omkredsen 
af stejlerne ved basis på 37 cm ligger lidt over 
gennemsnittet, som er 33 cm for tyre. Den 
enlige stejle er sandsynligvis også fra en tyr. 
Stejlen har en basisomkreds på 29 cm, som 
ligger lige over den nedre kendte grænse for 
uroksetyre på 28 cm. Vi kan dog ikke ude-
lukke, at der er tale om en stor ko, da det er 
velkendt, at mål fra køer og tyre overlapper. 
Overarmsknoglen med et nedre breddemål 
på 89 mm er fra en urokseko, da dette mål 
for forhistoriske uroksetyre varierer mellem 
100 og 116 mm, mens det for køer varierer 
mellem 85 og 99 mm. 

Hest
En hestetand blev i 1944 indleveret sammen 
bæverkraniet fra Stovbæk Krat og er angi-
veligt fundet i lag nær fundstedet for kra-
niet27. Nu da vi kender dateringen på bæve-
ren som værende fra bronzealderen, er det 
nærliggende at tro, at også hesten var fra 
den kulturperiode og dermed en tamhest 
(se tabel 1). Desværre er tanden bortkom-
met og kan derfor ikke dateres, så der kan 
også have været tale om en vildhest. Vildhe-
sten har en kompleks historie i Danmark. 
Vi har daterede fund fra en varmeperiode, 
en såkaldt interstadial, under den seneste 
istid, fra den senglaciale periode Bølling-
Allerød og fra præboreal og borealtiden. 
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Efter en længere periode hvor skovdækket 
var for tæt, genindvandrer vildhesten i bon-
destenalderen28. 

Konklusion
De seneste kulstof-14 dateringer har sammen 
med de dateringer, der allerede forelå på arter 
fra Midtjylland, bidraget med helt ny viden 
både lokalt og regionalt (se tabel 2). Bæver-
kraniet fra Stovbæk Krat er Danmarks yngste 
sikkert daterede bæver. Derudover er bæve-
ren en slags indikatorart, som også fortæller, 
at ferskvandsmiljøet på Aulumegnen var rigt 
og varieret og formodentligt levested for en 
lang række arter helt op i bronzealderen. Da-
teringerne af de øvrige arter føjer yderligere 
prikker til Danmarkskortet i en egn, som 
hidtil har været yderst sparsomt repræsente-
ret, hvad angår vores forhistoriske jagtvildt.    

Det er naturligvis svært at udrede den 
midtjyske forhistoriske fauna baseret på re-
lativt få og spredte fund, både hvad angår 
den geografiske og især den periodemæssige 
spredning. Fremtidige undersøgelser vil om-
fatte dateringer af nogle af de mange elgtak-
ker samt en udredning af de spændende og 
righoldige fund af kronhjorte fra Bølling Sø. 
Vi skal absolut heller ikke udelukke, at der 
fremover kan dukke enkelte nye fund op. 

Fundliste
HEM 41/43 Bredkær, Nøvling Sogn: Urokse (Bos primige-

nius), venstre hornstejle. Fundet ved tørvegravning NV for 

gården. Oprindeligt var der to stejler (figur 1.1). 

HEM 48/43 Kæret, Snejbjerg Sogn: Urokse (Bos primige-

nius), venstre overarm, humerus, nedre ende. Fundet 5 alen 

det vil sige cirka 3 meter nede i mosen. Gave fra Chr. Dieck-

mann (figur 1.2). 

HEM 68/43 Kæret, Snejbjerg Sogn: Elg (Alces alces), højre 

gevirstang, kastet. Skovlen har haft 7 spidser, hvoraf den ene 

er knækket af. Fundet i Nykjærs mose. Gave fra en karl i Kæ-

ret (figur 1.3). 

HEM 107/44, Z.M.K. 44/1968 Stovbæk, Aulum Sogn: 

Bæver (Castor fiber), kranium. Stærkt beskadiget overkæbe 

uden overtænder. Begge underkæber beskadiget bagtil. Fun-

det i Stovbæk Krat af Anders Christensen. Gave fra H.P. Han-

sen (figur 1.4 og figur 2). 

HEM 107/44 Stovbæk, Aulum Sogn: Hest (Equus ferus/

Equus caballus), kindtand, molar/premolar. Fundet i Stovbæk 

Krat i nærheden af det lag, hvor bæverkraniet HEM 107/44 

blev fundet. Tanden er blevet kasseret.

HEM 12/45 Kæret, Snejbjerg Sogn: Urokse (Bos primige-

nius), kalvarium, øverste del ned til næsebenet med begge 

hornstejler intakte. Fundet i mosen ved Kæret. Indleveret af 

dreng (figur 1.5 og figur 9). 

HEM 62/46 Skjærk Mose, Aulum Sogn: Elg (Alces alces), 

højre gevirstang, kastet. Skovlen har syv spidser, hvoraf den 

ene er beskadiget. Fundet 1,5 m nede i mosen ved siden af 

HEM 63/46 (figur 1.6).

HEM 63/46 Skjærk Mose, Aulum Sogn: Elg (Alces alces), 

ryghvirvel v. thoracica. Fundet 1,5 m nede i mosen ved siden 

af elgtak HEM 62/46 (figur 1.6).

HEM 27/47 Tved, Aulum Sogn: Elg (Alces alces), højre gevir-

stang, kastet. Skovlen har haft syv spidser, hvoraf de to forreste 

og den bagerste er knækket af. Fundet i mose af Trøstrup An-

dersen fra Fonvad. Gave fra Daniel Christensen. Oprindeligt 

blev der fundet løse knogler sammen med takken (figur 1.7).

HEM 28/47 Risumgård, Borbjerg Sogn: Elg (Alces alces), 

venstre gevirstang, kastet. Abnorm med meget lang stang cirka 

22 cm og meget svagt udviklet skovl, fire spidser. Gave fra 

Jørgen Nielsen, Risumgård (figur 1.8 og figur 8).

HEM 48/48 Tanderup Mark, Snejbjerg Sogn: Kronhjort 

(Cervus elaphus), højre gevirstang, kastet. Hjortetaksøkse. Dia-

meter ved basis: 193,3 mm; længde: 280 mm; gennemboring: 

27-30 mm. Bevaring: noget forvitret. Fundet i 1947 ved re-

guleringen af Rind Å. Købt af Curt Hansen, Tanderup Mark 

(figur 1.9 og figur 6).

HEM 106/1966 nærmere fundsted ukendt: Elg (Alces alces), 

venstre lårben, femur. Øvre ende. Længde: 22 cm. Givet som 

gave af arkitekterne K.L. Christensen, Fynsgade, Herning

HEM 70/1971, Z.M.K. 14/1980 Storå, Ikast Sogn: Kron-

hjort (Cervus elaphus), del af hjernekasse med påsiddende ven-

stre gevirstang. Fundet i 1 meters dybde i engen ved Storå 

under anlægsarbejde. Indleveret af C.H. von Blücher den 15. 

september 1971 (figur 1.10).

HEM 2144, Z.M.K. 13/1980 Holtbjerg, Herning Sogn: 

Elg (Alces alces), gevirstang, kastet, fragmenteret samt frag-
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ment af en anden tak. Fundet i tørvelag i nordkanten af 

Knudmose i cirka 1 meters dybde (figur 1.11).

HEM 3484 Klosterlundgård III, Engesvang Sogn: Grene 

af eg (Quercus sp.) og birk (Betula sp.) med spor af bævergnav. 

Træstykkerne blev fundet i cirka 0,50 meters dybde i et sand-

blandet gytjelag, som var dækket af sump- og højmosetørv 

(figur 1.12 og figur 3).

HEM 5180 Bølling Sø Midt, Engesvang Sogn: Kronhjort 

(Cervus elephus), venstre gevirstang, kastet. Stangen har haft 

mindst seks ender, afbrækket spros i kronen. Fundet 1961 i 

forbindelse med pløjning og harvning af Ingolf Christensen i 

kanten af afvandingskanal. Indleveret til museet i 2005 (figur 

1.13). 

Z.M.K. 25/1902 Bølling Sø, Kragelund Sogn: Rensdyr 

(Rangifer tarandus), venstre gevirstang, kastet. Beskadiget både 

dorsalt og med afbrækkede pandesprosser. Udgravet i Bølling 

Sø af professor Jungersen og forpagter R. Christiani i 1902 

(figur 1.14 og figur 5).

Z.M.K. 25/1902 Bølling Sø, Kragelund Sogn: Kronhjort 

(Cervus elaphus), dele af ni skeletter samt pandedel med gevir. 

Udgravet i Bølling Sø af professor Jungersen og forpagter R. 

Christiani i 1902. Flere af skeletterne er fundet nær ved Lan-

dingen (figur 1.14).

Mærket: 12.12.1904, forpagter Christiani. Uden katalog-

nummer. Bølling Sø, Kragelund Sogn: Kronhjort (Cervus 

elaphus), pandedel med gevir, 12 ender. Højre stang har ikke 

udviklet den ene pandespros, en spros i kronen afbrækket. 

Fundet ved Bølling Sø uden nærmere fundomstændigheder 

(figur 1.14).

Mærket: 7/12 1920, professor Helms. Uden katalognum-

mer. Bølling Sø, Kragelund Sogn: Kronhjort (Cervus elap-

hus), venstre gevirstang, kastet. Kronen er afskåret, og stangen 

bærer skæremærker (figur 1.14).

Z.M.K. 1/1938 Bølling Sø, Kragelund Sogn: Kronhjort 

(Cervus elaphus), pandedel med næsten intakt gevir, 14 ender. 

Fundet ved Bølling Sø og indleveret til Zoologisk Museum af 

grosserer Svend Alex Petersen (figur 1.14).

Z.M.K. 34/1964 Bølling Sø, Kragelund Sogn: Ulv (Canis 

lupus), venstre underkæbe, opadgående gren processus coro-

noideus beskadiget. Udgravet i Bølling Sø og indsendt af Chr. 

Christiani i 1929 til Ornitologisk afdeling på Zoologisk Mu-

seum. I 1964 overdraget til de kvartærzoologiske samlinger 

(figur 1.14).
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