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De tidligste arkæologiske vidnesbyrd om får eller geder i Sydskandinavien 
kan med sikkerhed henføres til begyndelsen af neolitikum, måske så tidligt 
som slutningen af det 5. århundrede f.Kr. (Sørensen 2014:90). Med starten af 
bronzealderen (1700-500 f.Kr.) begynder man at se de tidligste indikationer 
på, at lokal fåreuld benyttes til fremstilling af tekstiler, omend i relativt små 
mængder (Frei et al. 2017). Ikke desto mindre vidner nyere studier om, at 
tekstiler og herunder uld har været en eftertragtet vare, som har indgået i 
komplekse handelsnetværk på tværs af bronzealderens Europa. Det er dog 
først med bronzealderens afslutning, at der opstår en egentlig lokal uldøko-
nomi (Frei et al. 2017). Denne uldøkonomi bliver især tydelig i den sene del af 
jernalderen og vikingetid (ca. 550-1050 e.Kr.), hvor behovet for uldtekstiler 
stiger. Foruden et allerede eksisterende behov for uldtekstiler af varierende 
kvaliteter og til forskellige formål må en øget efterspørgsel også ses i lyset 
af befolkningstilvæksten i Nordeuropa samt potentielt i lyset af indførelsen 
af uldsejlet (Andersson 2007; Jørgensen 2012; Kastholm 2014; Margaryan 
et al. 2019). Hvordan den forhistoriske uldproduktion i Sydskandinavien har 
været organiseret, er stadig et åbent spørgsmål. Bengt Wigh (2001) har stu-
deret det zooarkæologiske materiale fra Birka. Her konkluderes det, at fåre-
holdet har tilgodeset både uld- og kødproduktion. I sin gennemgang af det 
zooarkæologiske materiale fra Bejsebakken drager Jacob Kveiborg samme 
konklusion men understreger nødvendigheden af korrekte aldersestimater 
af de relevante dyr samt nøjagtige artsbestemmelser (Kveiborg 2019:206). 
Tove Hatting (1991:49ff) har beskæftiget sig med det zooarkæologiske ma-
teriale fra Ribe. Her konkluderer Hatting, at stort set alle identificerede får 
opnår en høj alder, hvilket er i overensstemmelse med uldproduktion. 

Erik Andersen et al. (1989) estimerede, at der i 1030’erne, under Knud den 
Stores Nordsøimperium, har været et overordnet behov for 1.000.000 m2 
sejldug til at udstyre den samlede dansk-norske flåde. Selv hvis flåden kun 
delvist har været udstyret med uldsejl frem for sejl af plantematerialer, står 
dette estimat som et tydeligt eksempel på, at behovet for råmaterialer såvel 
som visse typer tekstiler må have været betydelig sammenlignet med tidlige-
re perioder. Det er derfor en rimelig antagelse, at en øgning i behovet for  
råmaterialer må efterlade en øget mængde fåreknogler i det zooarkæolo-
giske materiale fra perioden, såfremt dele af uldbehovet blev dækket af uld 
fra lokale får.

Udnyttelsen af tamdyr er et centralt emne for zooarkæologien. Gennem 
1970’erne forsøgte man at opstille modeller og mortalitets- eller slagteprofi-
ler for dyrehold med henblik på at udvikle en metode til at analysere formålet 
bag det enkelte dyrehold. Den bagvedliggende præmis var en forventning 
om en sammenhæng mellem, hvor længe et dyr holdes i live, og dyre- 
holdets overordnede, produktionsmæssige formål (Payne 1973). Hvad angår 
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Mandibles and teeth are of particular 
interest in zooarchaeology as they often 
form the basis of mortality profiles used in 
the study of prehistoric wool production. 
However, the methods for morphological 
species identification of ovicaprine 
mandibles and teeth suffer from problems 
with accuracy. ZooMS (Zooarchaeology 
by Mass Spectrometry) has sought to 
provide reliable, fast and cheap species 
identifications of ovicaprines. Here, 
the morphological identifications of 
35 ovicaprine mandibles (n = 25) and 
teeth (n = 10) are compared to species 
identification by ZooMS. The results show 
inconsistencies in the morphological 
identifications. However, ZooMS only 
provides species information. If other 
information such as sex, age-at-death or 
health status is desired, ZooMS must be 
complemented with further biomolecular 
or osteological analyses.
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