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Danmarks ældste kat Af 
Niels HAue

I årene 2014-15 foretog Nordjyllands Historiske Museum om-
fattende arkæologiske udgravninger forud for opførelsen af det 
nye supersygehus i det østlige Aalborg. Undersøgelserne blev 
delvist omtalt i museets årbog for 2014, men en række nye 
resultater bevirker, at udgravningerne endnu engang er værd at 
præsenteres i dette skrift. 

Udgravningerne var foranlediget af, at opførelsen af det kom-
mende sygehusbyggeri ville ødelægge den sydlige halvdel af en 
hidtil ukendt landsby fra ældre jernalder, mens den nordlige 
halvdel af landsbyen foreløbig vil henlægge urørt. De arkæo-
logiske udgravninger afslørede mere end 40 langhuse, hvor af 
flere var yderst velbevarede med intakte gulve, ildsteder og sten-
brolægninger. Et særkende for periodens langhuse i Aalborg-
området er anvendelsen af kridt som byggemateriale ved gulve 
og som beklaskning af de spinkle fletvægge, der har udgjort de 
ydre vægge i jernalderens langhuse. De træbyggede huse har 
sandsynligvis haft en levetid på 30-40 år, og de mange hustom-
ter repræsenterer antageligt en landsby, der alt i alt har talt 8-12 
samtidige gårde, og som har været i brug i perioden ca. 300 
f.Kr. til 150 e.Kr. Gennem denne periode er op til 40 cm tykke 
affaldslag blevet aflejret i landsbyen, og de kridtholdige forhold 
bevirker, at knoglematerialet er uhyre velbevaret. Affaldslagene 
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rummer således en enorm viden om datidens landbrugsstrategier, 
husdyrhold m.v. Selv de mindste fiskeknogler har overlevet 
2.000 år i den nordjyske muld. En meget begrænset mængde 
men dog repræsentativt udvalg af de store mængder slagteaffald 
blev hjemtaget til museet og er efterfølgende blevet analyseret 
ved Moesgård Museum, hvor zooarkæologer, dvs. arkæologer 
med speciale i at arts- og aldersbestemme dyreknogler, har gen-
nemgået de ca. 22.500 knogler og knoglefragmenter, der blev 
hjemtaget ved udgravningen. 

I efteråret 2016 forelå resultaterne af denne langvarige analy-
seproces, og en række overraskelser lå gemt i det store knoglema-
teriale. Blandt de mange tusinde knogler fremkom blandt andet 
tre knogler fra eksotiske dyr, der i århundrederne omkring Kristi 
fødsel normalt ikke var hjemmehørende i den danske fauna. Der 
var tale om to knogler fra kat samt en knogle fra en høne. På Jens 
Hansens bondegård i 1800-tallet ville disse to arter næppe kunne 
betragtes som eksotiske indslag, men i jernalderens Nordeuropa 
har dyrene været ligeså fremmedartede som påfugle og æsler i nu-
tidens landbrug. De to knogler fra kat må hidrøre fra to forskel-
lige individer. Den første er repræsenteret ved den nederste ende 
af et underarmsben og den anden af et intakt mellemhåndsben. 
Begge katte var voksne katte over et år. Den hidtil ældste tamkat i 
dansk arkæologi er repræsenteret ved et rulleben fundet blandt de 

Hustomt fra ældre jernalder 
udgravet ved sygehusudgrav-
ningen i det østlige Aalborg. 
Jernalderens langhuse har 
typisk været opdelt i en vest-
lig beboelsesdel og en østlig 
staldende. I beboelsesdelen er 
husets gulv opbygget af kridt, 
der tydeligt aftegner sig 
mod den omgivende, mørke 
kulturjord, mens et jordgulv 
ses i staldenden
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brændte menneskeknogler i en nedsat urne ved Gram i Sønderjyl-
land dateret til ca. 200 e.Kr. Rullebenet havde tydelige snitmærker 
og var bl.a. ledsaget af endnu et rulleben, men fra et får. Sidst-
nævnte havde udover snitmærker tillige et boret hul, og begge 
knogler bør rettelig opfattes som amuletter. Det er derfor usik-
kert, om det sønderjyske fund stammer fra en hjemmehørende 
kat. De to katteknogler fra sygehusudgravningen kunne ud fra 
deres fundkontekst og nærliggende lerkarskår dateres til 1.-2. årh. 
f.Kr. og er dermed ind til videre de ældste katte fundet i Danmark. 
Denne opdagelse var så epokegørende, at fundet blev optaget på 
Slots- og Kulturstyrelsens top-ti-liste over de vigtigste arkæolo-
giske opdagelser i 2016. For en sikkerheds skyld blev den ene 
katteknogle samt hønseknoglen sendt til kulstof-14 datering, og 
resultatet forelå februar 2017. Den naturvidenskabelige datering 
kunne således ikke alene bekræfte den første antagelse, nemlig at 
fundet udgør Danmarks ældste kat, men tillige sandsynliggøre, 
at katten med rimelighed skal dateres til ca. 350-150 f.Kr.! Høn-
seknoglen var lidt yngre og kunne dateres til tiden omkring Kr. f. 

De første tamkatte kendes fra Egypten fra ca. 2.000 f.Kr. I 
den egyptiske kultur havde katten en særlig status og nød me-
gen anseelse, hvilket mumificerede katte i gravkamrene vidner 
om. Det er antageligt fønikerne og grækerne, der gennem deres 
vidtstrakte handelsnet i det østlige middelhav introducerede 
kattene for romerne. Romerske katte kendes bl.a. fra arkæolo-
giske fund, men i særdeleshed fra afbildninger på veldaterede 
gravrelieffer og mosaikker, bl.a. fra Pompei. Katten er således 
et veletableret husdyr ved udgangen af det 5. årh. f.Kr. på Den 
Italiske Halvø. Den fremherskende opfattelse har tidligere væ-
ret, at kattens videre spredning til Vesteuropa skete i takt med 
udvidelsen af Det Romerske Imperium i perioden 50 f.Kr. til 

Udsnit af de velbevarede 
knogler, der fremkom i for-
bindelse med de arkæologiske 
undersøgelser ved universi-
tetssygehuset i Aalborg 
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100 e.Kr., men såvel det nye nordjyske fund samt andre nyere 
arkæologiske fund har rokket ved denne opfattelse.  

På en jernalderboplads i det sydlige England er således på-
truffet knogler af katte og killinger, der kan dateres til midten 
af det 3. årh. f.Kr. altså ca. 300 år før den romerske erobring af 
England. De nyfundne katte ved sygehusudgravningen i Aalborg 
er ligeledes langt ældre end den romerske ekspansion nord for 
Alperne. Af det arkæologiske materiale fremgår imidlertid, at 
katten var en sjældent husdyr langt op i tiden, og i Danmark skal 
vi helt op i vikingetid og middelalder, før vi finder katteknogler i 
større mængder. Når diffusionen af katte i Vest- og Nordeuropa 
ikke kan tilskrives den romerske ekspansion, må andre forkla-
ringsmodeller fremhæves. Kattene er sandsynligvis blevet spredt 
langs de nord-syd gående handelsveje, der har bragt luksusvarer 
som sværd, smykker og bronzer den ene vej og rav m.v. den an-
den vej. Men hvorvidt kattene har været handlet som en luk-
susvare, eller er blevet fragtet som blinde passagerer på skibe og 
vogne, kan ikke afgøres. Såvel uønskede invasive dyrearter som 
mange af verdens husdyr har gennem tiderne fulgt menneskets 
handelsveje, men kattene har ganske givet været velkomne til at 
jage mus på de nordjyske gårde. De ældste sikre fund af husmus 
stammer ligeledes fra Nordjylland og kan dateres til samme peri-
ode som kattene fra sygehusudgravningen. Det er dog tænkeligt, 
at husmusen har haft et væsentligt længere ophold i Nordjylland, 
men da musen er et dyr, der lever og graver i jorden, kan det være 
vanskeligt at datere fund af museknogler med sikkerhed. Der er 
således en risiko for, at en 1700-tals mus har haft en rede i et jern-
alderhus. Den sorte rotte er tilsvarende først sikkert konstateret i 
fund fra middelalderen. 

Afslutningsvis skal det andet ”eksotiske” knoglefund omta-
les. Hønseknoglen kunne, som omtalt oven for, dateres til tiden 
omkring Kr. f., og dette fund er ligeledes blandt de ældste fund 
fra Danmark. Det er tænkeligt, at fremkomsten af tamhønsene 
netop skal forklares ved de intensiverede kontakter til Romer-
riget. Tamhønen stammer oprindeligt fra den sydøstasiatiske 
jungle, men har i dag spredt sig til hele kloden. Ved udgravnin-
gen af en stor jernalderboplads i Thy i 1993 fremkom et stort 
zoologiske materiale, der tåler sammenligning med fundene fra 
sygehusudgravningen. Blandt de eksotiske knoglefund fremkom 
en mellemfodsknogle fra et æsel, samt et næsten intakt skelet af 
en hane. Hanen kan dateres til 1. årh. f.Kr. og er det foreløbigt 
ældste tegn på et muligt hønsehold i Danmark. Det er næppe 
tilfældigt, at disse tidlige fund af fremmede dyrearter dukker op 

Den ene katteknogle fundet 
ved sygehusudgravningen. 
Knoglen er kulstof-14 dateret 
til ca. 350-150 f. Kr. 
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i Limfjordsområdet. I jernalderen må Limfjorden betragtes som 
en absolut hovedfærdselsåre i den tæt befolkede nordjyske regi-
on, hvor samhandel med de syd- og mellemeuropæiske kulturer 
tydeligt kan efterspores. Det er ikke kun de materielle luksus-
varer, som smykker og våben, der er blevet handlet, men også 
eksotiske dyr har spredt forbavselse samt antagelig også anseelse 
blandt de nordjyske bønder. 




