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Indledning
I forbindelse med klargøring af et areal i den østlige del af Aalborg, til ud-
bygning af universitetssygehuset, blev der i perioden april 2014 til maj 2015 
foretaget arkæologiske udgravninger. Knoglematerialet fundet i den forbin-
delse analyseres i denne rapport. 

Lokalitetens navn er Postgården VI efter en gård på matriklen. Den topo-
grafiske placering af lokaliteten er i et lavtliggende område på sydøstsiden 
af kridtøen Tranders, der udgør en del af det landskab, Aalborg er opstået i. 
Lige umiddelbart øst for lokaliteten løber Romdrup Å, og området er om-
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givet af lavtliggende engarealer. De historiske kort viser, at omkring 75 % af 
bebyggelsens nærområde (1 km´s radius) udgøres af engarealer. Bebyggel-
sen Postgården ligger i samme landskab og er samtidig med byhøjene Nr. 
Tranders og Nr. Hedegård, der er placeret på kridtøen. Knoglematerialet 
fra Postgården vil i det følgende blive sammenlignet med de to byhøje. Som  
på byhøjene Nr. Tranders og Nr. Hedegård er der også på Postgården tykke 
kulturlag, her op til 40 cm´s tykkelse.

Selve bebyggelsen består af 5-15 samtidige gårde (se oversigtskort her-
under). Alle gårde formodes at udgøre selvstændige økonomiske enheder, 
og gårdenes langhuse har alle stald i den ene ende. Bebyggelsens gårde har 
sandsynligvis været fokuseret på landbruget og har tilsyneladende ikke sup-
pleret med fiskeri trods den kystnære placering. Der er ikke fundet netsynk, 
fiskeredskaber og heller ikke andre genstande, der kunne indikere speciali-
seret håndværk, udover et aktivitetsområde med smedievirksomhed. 

I det følgende ønskes det undersøgt, om der, ud fra knoglematerialet, er 
ligheder og forskelle mellem de tre forskellige bebyggelser. Om landskab-
stypen og naturressourcerne i nærområdet afgør bebyggelsens strategi for 
dyreholdet, og om det sætter sig påviselige spor i dyreknoglematerialet fra 
de tre bebyggelser.

Oversigtskort over udgravningsfeltet Postgården VI.  (Niels Haue. Nordjyllands Museum).

Datering
Bopladsen dateres til ældre jernalder, med hovedvægten på perioden 250 
f.Kr til 100 e.Kr.
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Materialet
Lidt over halvdelen af knoglematerialet er ubrændt (54 %), og lidt under 
halvdelen er brændt. Heraf er hovedparten (37 %) fra sortsvedet til sort-
brændt – brændt ved 100-200°, en mindre del (9 %) er hårdere brændt 
fra gråbrændt (500-800°) til hvidbrændt (800-1000°). Heraf er der en lille 
andel (0,4 %) menneskeknogler, der er blevet kremeret. Materialet er meget 
varieret i fragmenteringsgraden, men er generelt ret fragmenteret. Hvilket 
den lave identifikationsprocent også er udtryk for. De knoglefragmenter, 
der ikke er fragmenterede, er generelt meget velbevaret. De fleste kontekster 
med knogler, som affaldslag, gruber og gulvlag, fra ÅHM 6023, er vandsol-
det gennem sold med 3-4 mm netstørrelse. Der er dog også manuelt ind-
samlede knogler fra pladsen. Kontekster med høj frekvens af knogler blev 
testet for små fiskeben ved at udtage en 10 liters prøve, der blev vandsoldet 
gennem 1 mm netstørrelse. Der vil derfor være en god chance for at fange 
de fiskeknogler, der måtte være i materialet. Materialet har derfor i høj grad 
mulighed for at være repræsentativt for den aktivitet på lokaliteten, der har 
med produktion og konsumtion af animalsk føde at gøre. Udgravningsfel-
tet vurderes at udgøre lige knapt halvdelen af den samlede bebyggelse på 
stedet.
                                                                                                                                                     
Metode

Materialet er analyseret på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, 
Moesgaard Museum sommeren 2016. Analysen er udført under benyttelse 
af den komparative knoglesamling ved Moesgaard Museum og den kompa-
rative samling på Naturhistorisk Museum i Aarhus. 

Ønsket fra Aalborgs Historiske Museer var en fuld analyse af materialet 
med en sammenligning med de nærtliggende og samtidige byhøje Nr. Tran-
ders (Kveiborg) og Nr. Hedegård (Hesel) (Enghoff) (Kveiborg). 

Materialet er kvantificeret vha. antal fragmenter. Hvor to fragmenter har 
kunnet sammensættes, er de talt som ét. De enkelte knoglefragmenter er 
forsøgt bestemt til lavest mulige taxonomiske niveau (art/slægt/familie etc.), 
specifikt knogleelement og side/placering i kroppen. Ligeledes er knoglernes 
ontogenetiske alder bedømt ud fra epiphysernes (eksempelvis led-ender) og 
tændernes udvikling. Hvor det har været muligt, er køn vurderet og dyrets 
mankehøjde beregnet ud fra mål af intakte knogler. Det er endvidere no-
teret, hvorvidt knoglerne udviser patologiske forandringer, om der er spor 
efter ild og bearbejdning, gnavmærker eller spor efter skærende redskaber. 
Oplysninger om hvert enkelt identificeret fragment er indført i et Microsoft 
Excel regneark med angivelse af anlægs- og fundnummer m.m.

Resultat: Dyreknoglerne
Knoglematerialet fra Postgården består af i alt ca. 22.500 fragmenter (I 
tilfælde med X numre med et stort antal små uidentificerbare fragmenter, 
er mængden blevet estimeret). Af dem kunne 5407 fragmenter (24 %) be-
stemmes til art/familie og knogleelement, 16.911 fragmenter (75 %) kunne 
bestemmes til dyregruppe (stort/mellemstort pattedyr)/ knogleelement, og 
278 fragmenter (1 %) kunne ikke bestemmes.

Artsfordeling
Som det ses i artslisten herunder (tabel 1), er der en stor variation af arter 
i materialet - langt hovedparten udgøres af domesticerede arter, i alt 97 % 
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og kun et mere begrænset antal arter fra den vilde fauna ca. 3 %, hvoraf fisk 
udgør 2 %. De fleste fragmenter fra den vilde fauna i materialet – 227 ud af 
234 er dyr, der graver sig ned i jorden som frøer, mosegris og mus, -  og kan 
være af yngre dato! De i alt 7 fragmenter, der repræsenterer den øvrige vilde 
fauna, består af to fragmenter hjortetak og en mellemfodsknogle fra rådyr, 
en fortand fra hare, et muligt hoftefragment fra vildsvin og to fragmenter, 
der kan være fra ræv.

Der er en mindre andel fuglevildt. Alle er fuglearter, der har hjemme 
i det kystnære miljø: Skarv (?), gåse-, ande- og rovfuglearter. Af dem har 
gåse- og andearterne sandsynligvis indgået i kødforsyningen. Men de kun 
ti fragmenter fra disse arter vidner om, at det ikke har været dem, man 
baserede sin overlevelse på, og at de kun har indgået sporadisk. At der er 
saltvandsfisk, i materialet er forventeligt, givet bebyggelsens kystnære place-
ring. Derudover havde man adgang til ferskvandsfisk fra nærtliggende søer 
og vandløb, - Romdrup Å passerer lige umiddelbart øst for bebyggelsen. En 
mulighed man dog tilsyneladende ikke har benyttet sig meget af i bebyggel-
sen med de kun to fragmenter fra ferskvandsfisken aborre. Af saltvandsfisk 
udgør fladfiskene rødspætte og skrubbe, samt hornfisk den største andel, 
fulgt af fjæsing og ål. Torskefisk er kun repræsenteret ved tre fragmenter. 
Artsfordelingen for fisk fra Postgården stemmer godt overens med artsfor-
delingen fra materialet fra Nr. Hedegård. Her er de hyppigst forekommende 
arter også fladfisk (skrubber) og fjæsing. Den større andel hornfisk, fundet i 
materialet fra Postgården, genfindes dog ikke i samme grad i materialet fra 
Nr. Hedegård.  Det kunne tyde på, at folkene i bebyggelsen hovedsageligt, 
men dog i begrænset omfang eller sæsonafhængigt, har bedrevet kystnært 
fiskeri, da alle arterne på nær torskefisk er fisk, der helt eller periodevis går 
tæt ind på kysten. Den meget lave andel vildt, fuglevildt og fisk vidner om 
en begrænset udnyttelse af naturressourcerne i nærområdet.

Alle de almindelige domesticerede dyr, der er typiske for permanent be-
boede lokaliteter, er til stede.  Artsfordelingen stemmer godt overens med 
at lokaliteten – et landbrugsmiljø. I denne bebyggelse dominerer to arter i 
materialet – kvæg og får/ged med hver 49 og 41 % af de domesticerede dyr 
(se tabel 2). Af kategorien får/ged vil hovedparten (96 %) sandsynligvis være 
får, da kun 4 % af de fragmenter, det var muligt at identificere til art, er fra 
ged. Hest og svin indgår også i kødforsyningen, men i begrænset omfang. 
Hest med 4 % og svin 3 %. Hund og især kat og høns er fåtallige i materi-
alet. Der er 18 fragmenter fra hund, tre fra kat og et enkelt fra høne. De 18 
fragmenter repræsenterer mindst tre hunde, to af en mellemstor hundetype 
og en af en stor hundetype. Katten og hønen kommer begge hertil i århund-
rederne omkring Kristi fødsel. Ældst daterede tamhøne er fra 1 årh. f.Kr., 
og ældst daterede kat er fra 2 årh. e.Kr. Hvilket må placere kattene fra Post-
gården blandt de første på vore breddegrader. Ud fra materialet at dømme 
er de ikke almindelige i bebyggelsens brugstid.

Ud over kat og høne er der ikke eksotiske eller fremmede arter i materia-
let. De fundne arter hører naturligt til på lokaliteten og i nærområdet.

Der er også et indslag af menneskeknogler i materialet, disse udgør 2,4 
% af fragmenterne. De fleste af menneskeknoglerne er ubrændte løsfundne 
dele, mens to fund er kremerede knogler – den ene fra en urnegrav. Knog-
lerne fra menneske vil blive gennemgået sidst i rapporten.
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Artsliste:
Klasse Art (Dansk) Art (Latin) Antal fragm. %

Menneske Homo sapiens 131 2,4

Domesticerede dyr: Hest Equus caballus 178 3,3

Kvæg Bos taurus 2283 42,2

Kvæg/hest Bos/equus 214 4

Får Ovis aries 162 3

Ged Capra hircus 7 0,1

Får/ged Ovis/capra 1888 34,9

Svin Sus domesticus 159 2,9

Hund Canis familiaris 18 0,3

Kat Felis catus 3 0,1

Høns Gallus domesticus 1 <0,1

Vilde pattedyr: Kronhjort Cervus elaphus 2 <0,1

Rådyr Capreolus capreolus 1 <0,1

Ræv/hund Vulpes/canis 2 <0,1

Vildsvin/tamsvin Sus scrofa/domesticus 1 <0,1

Hare Lepus europaeus 1 <0,1

Mosegris Arvicola terrestris 129 2,4

Gnaverart Rodentia sp. 1 <0,1

Museart Murinae sp 75 1,4

Vilde fugle: Grågås* Anser anser 8 0,1

Gråand Anas platyrhynchos 1 <0,1

Krikand Anas grecca 1 <0,1

Skarv ? Phalacrocorax carbo 1 <0,1

Havørn Haliaeetus albicilla 2 <0,1

Falkefugl Falconiformes 2 <0,1

Fisk: Torskefisk Gadidae sp. 2 <0,1

Torsk Gadus morhua 1 <0,1

Fladfisk (Rødspætte/skrubbe) Flesus/platessa 57 1

Hornfisk Belone belone 35 0,6

Fjæsing Trachinus draco 10 0,2

Ål Anguilla anguilla 7 0,1

Aborre Perca fluviatilis 2 <0,1

Amfibier: Frøart Rana sp. 22 0,4

I alt:  (Identificerede fragm.) 5407

Stort pattedyr (Identificeret element) 27

Stort pattedyr Ubestemt 2708

Mellemstort pattedyr (Identificeret element) 656

Mellemstort pattedyr Ubestemt 13520

Ubestemt 278

I alt: (Ubestemte fragm.) 17189

I alt: 22596

Tabel 1. Artsliste. *Sandsynligvis vilde grågæs. Det er ikke muligt at skelne vilde grågæs fra tamme i forhist. tid, men den 
begrænsede mængde fragmenter sandsynliggør, at der er tale om vilde gæs.
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Fokuseres der på de domesticerede dyr og de dyr, der har indgået i bebyg-
gelsens fødevareforsyning, fordeler de sig mængdemæssigt således:

                      
Tabel 2. Domesticerede arter og arter der indgik i bebyggelsens fødevareforsyning.    

Som det ses i tabel 2, udgør kvæg og får/ged langt hovedparten, ja næsten 
udelukkende, Postgårdens kødforsyning – til sammen hele 90 %. Heraf er 
andelen af kvæg lidt større end får/ged. Andelen af hest er lav. Formentligt 
er hestene på Postgården ikke holdt primært for kødets skyld, men døde en 
hest, udnyttede man muligheden. Andelen af svin er meget lav sammenlig-
net med den syd/østlige del af Danmark, men stemmer godt overens med 
dyreknoglemateriale fra den nordlige del af Jylland, hvor der ofte ses en me-
get lav andel af svin. Måske har landskabet og fødevareudvalget ikke været 
favorabelt for svin i denne del af landet. Som nævnt ovenfor, er andelene af 
hund, kat, vildt, fugl og fisk meget lave. Især undrer det, at andelen af fisk er 
så lav med bebyggelsen placeret kun få kilometer fra fjorden. 

Knogleelementernes fordeling:
Knogleelementernes fordeling kan fortælle noget om, hvor dyrene er slagtet 
og konsumeret. Hvis et dyr er blevet slagtet og konsumeret samme sted, 
vil alle dyrets knogler være repræsenteret i et forhold, der svarer til det le-
vende dyr. Det gælder både de knogler, man har kasseret ved skindning og 
slagtning, dvs. kranium og det nederste af benene (de kødfattige dele), og 
knogler fra fortæringen af dyret (de kødrige dele) (se fordeling i fig. 1.). 
Normalfordelingen vil for et helt dyr være ca. 40 % kødfattige dele/60 % 
kødrige dele. Hvis dyr derimod fortrinsvis er slagtet ét sted, men konsume-
ret et andet sted, vil slagteaffaldet være overrepræsenteret på slagtepladsen, 
mens knoglerne fra kødkroppen vil være overrepræsenteret der, hvor de er 
blevet konsumeret.

Art: Fragm. %

Hest 193 4

Kvæg 2482 49

Får/ged 2057 41

Svin 159 3

Hund 18 <1

Kat 3 <1

Vildt 5 <1

Fugl 12 <1

Fisk 114 2

I alt: 5043 100
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 Fig. 1. På denne tegning vises de kødfattige dele på en ko som mørktfarvede 
(Kranium og det nederste af benene). Resten, lystfarvet, er kødkroppen,  
dvs. de kødrige dele. Efter Vretemark 1997, 32.

Tabel 3. Knogleelementernes fordeling for de domesticerede dyr der indgik i beboelsens kødforsyning. 
*Ryghvirvler og ribben fra St.pd og Ml.pd medregnet forholdsvis. St.pd fordelt procentvis på hest og 
kvæg. Ml.pd fordelt på får/ged og svin.

Knogleelement (Dansk) Knogleelement 
(Latin)

Hest Kvæg Får/ged Svin

Hornstejle Cornu 37 11
Kranium Cranium 12 51 163 6
Overkæbe Maxilla 3 11 10 6
Underkæbe Mandibula 5 141 131 21
Tænder Dens 73 428 385 43
Ryghvirvel Vertebra 15+1 389+10 19+19
Brystben Sternum 1 1
Korsben Sacrum 13 8
Hofteben Pelvis 5 73 77 6
Ribben Costae 7+1 248+14 16+26
Skulderblad Scapula 1 60 74 4
Overarm Humerus 7 123 71 1
Underarm Radius 4 81 66 3
Albueben Ulna 3 33 22 7
Håndrodsknogler Carpi 1 71 26
Lårben Femur 10 100 102 5
Skinneben & lægben Tibia & Fibula 17 92 117 10
Knæskal Patella 3 8 7 1
Hælben Calcaneus 3 26 25
Springben Talus 36 28 2
Fodrodsknogler Tarsi 1 11 17 2
Mellemhånd/fodsknogler Metapodier (MP) 11 148 165 12
Tåknogler Phalanges 9 108 120 12

I alt: 192 2313 2548 224
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Fordelingen af knogleelementer for dyreknoglematerialet fra Postgården 
omregnet til kødfattig/kødrig procentfordeling ses i tabel 4 herunder.

Tabel 4. Kødfattige elementer: Cornu, Cranium, Maxilla, Mandibula, (Løse tænder ikke medregnet) 
Carpi, Tarsi, MP og Phalanges. Kødrige elementer: Vertebra, Sternum, Sacrum, Pelvis, Costae, 
Scapula, Humerus, Radius, Ulna, Femur, Tibia, Fibula, Patella, Calcaneus og Talus.

Som det ses i tabel 4, er fordelingen af knogleelementer for dyreknoglemate-
rialet fra Postgården meget tæt på normalfordelingen for hele dyr, dvs. at 
dyrene på lokaliteten er blevet slagtet og spist på stedet, og affaldet fra alle 
processer er deponeret der. Dette er et typisk mønster for selvforsynende 
landbrugsbebyggelser. Der er dog en lille overrepræsentation af kødrige dele 
for alle arter, men mest kvæg og får/ged (hvor der også er det største statisti-
ske grundlag). Dette kunne indikere, at beboelsen enten, i mindre målestok, 
indkøbte/byttede sig til kødprodukter udefra, eller at affaldet fra en del af 
slagtningerne er deponeret udenfor udgravningsfelter – f.eks. i Romdrup Å. 
Men det er dog usikkert, da det kun er en lille overrepræsentation. Knog-
le-elementernes fordeling er næsten ens for alle de dyr, der indgik i kødfor-
syningen. De blev håndteret på samme måde. Det vil ikke være muligt at 
påvise, alene ud fra knoglematerialet, om der foregik en handel/udveksling 
med hele/levende dyr i mindre målestok.                                   

Køn og alder:
Køn: Det har været muligt at foretage i alt 19 kønsbestemmelser. De fordeler 

sig således (Tabel 5):  

                            Tabel 5. *Stud.

Der har generelt været få muligheder for kønsbestemmelser i dette materia-
le. Dette kan skyldes den høje fragmenteringsgrad.    

Hest: Det har ikke været muligt at vurdere køn på hest i dette materiale. 
Den eneste mulighed for vurdering af køn på heste er tilstedeværelsen eller 
fravær af den såkaldte hingstetand, en slags hjørnetand som hingste har i 
underkæben.     

Kvæg: Der er mulighed for at bedømme køn på kvæg ved at måle horn-
basens omfang, mellemhåndsknoglens dimensioner og ud fra træk på hofte-
benet (Vretemark). I dette materiale er alle tre metoder benyttet. Materialet 
viser en jævn fordeling af kønnene. Der er en mulig stud, dvs. en kastreret 
tyr i materialet, men det er usikkert, da målet ligge lige i grænseområdet 
mellem køer og stude.

Får/ged: Som på kvæg er der mulighed for at bedømme køn på får/ged, 
ved at vurdere hornets udformning og morfologi (Hatting). I dette materiale 

Hest Kvæg Får/ged Svin
Kødfattig/kødrig Antal fragm. 42/77 578/1307 643/1520 59/119
Kødfattig/kødrig % 35/65 31/69 30/70 33/67
Normalfordeling i %: 40/60

Køn Kvæg Får/ged Svin
♀ 5 2 0
(♂) * 1
♂ 3 1 7
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er kønsbestemmelserne baseret på hornets morfologi. Der er to hunfår og 
en vædder. Dette er dog for få kønsbestemmelser til en tolkning.

Svin: Kønsbestemmelser af svin foretages ved hjælp af svinets tænder 
(Schmid). Svinet har kønsspecifikke hjørnetænder og dermed også forskelli-
ge aveoler i over- og underkæbe. Fordelen ved tænder er, at de for det meste 
er velbevarede. I dette materiale er der kun observeret kønsvisende hjør-
netænder fra orner - i alt syv. Der ses ofte en overrepræsentation af orner i 
aldersgruppen 1½-3½ år, - alderen for optimal slagtevægt. En del af søerne 
blev ældre, da de indgik i avlen. Her mangler søerne helt. Man kan spekule-
re på, om der allerede på dette tidspunkt var en udveksling med smågrise til 
opfedning, - som ofte vil være af hankøn, - og dermed en opdeling i hushold 
med griseopdræt og hushold med grise til opfedning.

Alder: Der er foretaget i alt 650 aldersbestemmelser på hest, kvæg, får/ged 
og svin. Aldersbestemmelser udføres dels ud fra tænderne ved hjælp af alder 
for tandfrembrud (Habermehl)(Lemoine)(Levine) og tandslidtage (Grant)
(Lemoine) og dels ud fra knoglernes sammenvoksningstidspunkt/fusionering 
(Habermehl). Derudover kan størrelsen af knoglen i nogle tilfælde placeres 
aldersmæssigt ved sammenligning af knoglen med dyr med kendt alder i 
referencesamlingen. For får kan hornstejlen også benyttes (Hatting). Alders-
bedømmelse ud fra tænderne giver en mere eksakt bestemmelse, mens be-
stemmelse ud fra knoglernes sammenvoksningstidspunkt ofte kun giver en 
over eller under en bestemt alder.

Hest: Der er i alt 65 aldersbestemmelser for hest (se tabel 6 herunder), 
hovedsageligt bedømt ud fra de mange løse tænder i materialet. For heste 
er det muligt at vurdere alderen ud fra længden af tanden (det permanente 
tandsæt), når den er blevet placeret i tandrækken. 

Tabel 6. Aldersbestemmelser for hestene fra Postgården.

Aldersbestemmelser for hestene fra Postgården. Tallene fra tabel 6 bearbej-
det til diagram (Fig. 2).

 Fig. 2.  Aldersbestemmelser for hest.
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Som det ses i tabel 6 og fig. 2, slagtedes hestene jævnt i alle aldre. Som kvæ-
get er de sikkert blevet sorteret fra undervejs og indgået i kødforsyningen. 

Det er dog tydeligt at hestene generelt havde en længere livslængde end 
de andre husdyr. Der er minimum 11 ud af 65 aldersbestemmelser, hvor 
dyret har været over 15 år. 

Kvæg: Der er 221 aldersbestemmelser for kvæg. Da der i materialet er 
relativt få intakte kæber fra kvæg, er aldersbestemmelserne overvejende ba-
seret på knoglernes sammenvoksningstidspunkt og dermed ikke så præcise. 
I tabel 7 herunder ses, hvordan aldersbestemmelserne fordeler sig:

Spæd < 3 mdr. Juv. < 2 år < 3½ år > 2 år > 3½ år > 7 år
1 15 2 14 27 115 41 6

Tabel 7. Aldersbestemmelser for kvæget fra Postgården.

Aldersbestemmelser for kvæget fra Postgården. Tallene fra tabel 7 bearbej-
det til diagram (Fig. 3).
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  Fig. 3 Aldersbestemmelser for kvæg.

Kvæget slagtes, som det ses, i alle aldre, men hovedparten i alderen omtrent 
3- >7 år, som et led i en systematisk og løbende sortering af dyrene i hus-
dyrholdet. At der er en god andel spæde og meget små kalve er indikerer at 
der er foregået kvægavl på lokaliteten.              

Får/ged: Der er 319 aldersbestemmelser for får/ged. Aldersbestemmelser 
er udført ud fra tænderne, knoglernes sammenvoksningstidspunkt, størrel-
sen af knoglen og hornstejlens længde (se tabel 8 herunder).

Tabel 8. Aldersbestemmelser for får/ged fra Postgården.

Foster/spæd < 3 mdr. 3-6 mdr. 6-12 mdr. 1-2 år > 2 år 2-4 år >4 år
13 11 23 31 46 36 121 38
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Aldersbestemmelser for får/ged fra Postgården. Tallene fra tabel 8 bearbej-
det til diagram (Fig. 4).

                             

Fig. 4. Aldersbestemmelser for får/ged.

Alle aldersgrupper får/ged er repræsenteret i materialet. I materialet er 
11 % under ½ år, dvs. at de sandsynligvis er slagtet deres første efterår 
i forbindelse med sorteringen af, hvilke dyr der skulle fodres på vinteren 
igennem. 27 % er i alderen ½ -1½ år, disse er sandsynligvis slagtet andet 
efterår. 49 % er mellem 1½ - 4 år, og endelig er der 12 % dyr i alderen over 
4 år. Ligesom for kvæg er den brede aldersfordeling i slagtealder udtryk 
for den normale udsortering af dyrene i et differentieret fårehold, hvor 
der satses både på kød, mælk og uld. De helt små lam og en god andel 
ældre dyr indikerer, at der har været fåreavl på lokaliteten. De ældre dyr 
må være udsorterede avlsdyr og uldleverandører (får i besætninger baseret 
på uldproduktion er generelt ældre end besætninger, hvor formålet er en 
kødproduktion). 

Svin:  Der er 45 aldersbestemmelser for svin. Aldersbestemmelser er 
udført ud fra tænderne, knoglernes sammenvoksningstidspunkt og størrel-
sen af knoglen – juvenile knogler (se tabel 9 herunder).

Tabel 9. Aldersbestemmelser for svin fra Postgården.

Aldersbestemmelser for svin fra Postgården. Tallene fra tabel 9 bearbejdet 
til diagram (Fig. 5).
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Fig. 5: Aldersfordeling for svin.

Svinet holdes jo kun for kødets skyld, så det er kun dyr, der er nødvendige 
for avlen, der bliver ældre end 1-4 år, som er alderen for den optimale slag-
tevægt (i historisk tid). Det er da også i den alder, langt hovedparten (73%) 
af svinene i materialet er blevet slagtet. Der er helt små grise i materialet 
(< 3 mdr.) og også ældre avlsdyr (> 3½ år), så nogen svineavl må der have 
været på lokaliteten.           

Sammenfattende kan siges om lokalitetens dyrehold, ud fra køns- og al-
dersbedømmelserne, at for hestene i materialet slagtedes de jævnt i alle 
aldre fra ungheste til gamle heste på over 19 år. Hestene var sandsynligvis 
fortrinsvis rideheste, men indgik i kødforsyningen, hvis muligheden opstod, 
som f.eks. hvis hesten blev syg, fik skader, i perioder med misvækst o. lign. 

Det slagtede kvæg fra Postgården var af begge køn og alle aldre relativt 
jævnt fordelt, dog blev hovedparten slagtet i en alder over 2 år. Svarende til 
mønsteret for et selvforsynende differentieret dyrehold med produktion af 
både primære (kød) og sekundære (mælk og trækkraft) produkter, og hvor 
dyrene løbende udsorteres: overskudskalve, uproduktive/golde dyr, skadede 
dyr og dyr der er blevet for gamle. 

Samme mønster gør sig gældende for får/ged, her slagtes dyrene også i 
alle aldre, men hovedparten dog i 2-4 års alderen. Her tyder det på, at man 
satsede på både kød og uld. Hvis hovedformålet var en kødproduktion, ville 
andelen af dyr slagtet før 2-årsalderen være større, og var hovedformålet 
uld, ville dyrene generelt slagtes i en højere alder. På Postgården slagtes de 
fleste, inden de bliver 4 år. 

For svinets vedkommende er der ud fra kønsbestemmelserne en overre-
præsentation af orner. Aldersbestemmelserne fortæller dog om et svinehold 
i alle aldre, men at hovedparten af svinene blev slagtet i 1½-3½ års alderen. 
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Aldersbestemmelser for andre dyr:
Der er fragmenter fra en hund på over 15 måneder. 
Der er fragmenter fra en voksen kat på over 1 år.

Dyrenes størrelse:
Da materialet hovedsageligt består af måltidsrester, er de fleste knogler 
fragmenterede. Der er derfor ikke mange hele knogler, der kan måles på. 
For at kunne beregne et dyrs størrelse ud fra knoglerne, må knoglen være 
hel, og led-enderne skal være fusionerede. Der er ét mål fra kvæg, seks fra 
får, ét fra får/ged og ét fra svin. 
Kvæg: Der er én hel fusioneret mellemhåndsknogle (Metacarpal) fra kvæg. 
Da dyret var af hunkøn, giver det en beregnet mankehøjde på kun 96 cm. 
I materialet fra Nr. Tranders var der, til sammenligning, mulighed for tre 
mankehøjdeberegninger på mellemhåndsknogler fra køer. Der var manke-
højder på 121, 100 og 118 cm, hvilket tyder på en vis variation i kvægets 
størrelse. Da der kun er den ene mankehøjdeberegning fra Postgården, er 
det ikke muligt at sige, om denne ko var repræsentativ for kvæget der. 
Får: Der er syv hele og fusionerede mellemhånd/fods-knogler (Metacarpal/
metatarsal) fra får. Disse har beregnede mankehøjder på: 59, 56, 60, 61, 63, 
56 og 59 cm med en gennemsnitsmankehøjde på 60 cm. Gennemsnits-
mankehøjden på fårene fra Nr. Tranders ligger på 59 cm og 61 cm fra Nr. 
Hedegård, så der er stor overensstemmelse på mankehøjden med fårene fra 
de tre lokaliteter.
Svin: Der er én hel fusioneret mellemfodsknogle (Metatarsal) fra svin med 
en beregnet mankehøjde på 78 cm. Denne mankehøjde falder indenfor 
normalområdet (dog i den øvre ende) for tamsvin i jernalderen. Gennem-
snitsmankehøjden for vildsvin, som er noget større, ligger mellem 90-100 
cm. 

Patologi:
Der er observeret 12 tilfælde af patologier/trauma/anomalier i materialet. 

• Kvæg/hest: (X 3198) Et Ryghvirvelfragment med inflamatoriske for-
andringer.

• Kvæg: (X 1254) Hofteskålen (Acetabulum) udviser kraftige slidtage 
relaterede forandringer (Eburnation: dvs. to ledflader, der har borts-
lidt alle bløddele mellem ledfladerne væk, så knogle til sidst slider 
mod knogle, hvorved der opstår en blankslidt overflade). Har arbej-
det hårdt. 

• Kvæg: (X 2780) En mellemhåndsknogle med mere end normalt 
kraftige muskelfæster. Har arbejdet hårdt. 

• Kvæg: (X 1999) For små condyler på lårbenet, medfødt misdannel-
se?

• Får: (X 3278) Brækket mellemfodsknogle der er ophelet, men der-
ved, blevet forkortet. Fåret må være blevet halt.

      Sandsynligvis får: Brækket men ophelet ribben.
     Museart, muligvis halsbåndsmus: X 1683 Brækket og dårligt 
     ophelet hofte.
• Kvæg: (X 3198; X 2898; X 3326; X 3450; X 3469) 5 tilfælde (ud 

af i alt 8 bevarede kæbefragmenter) med manglende præmolar 2 i 
underkæben. Af dem havde den ene kæbe yderligere den mutation, 
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at molar 3 var magen til en molar 2 (X 3198). – se også diskussions-
afsnittet.

Spor efter snit, gnav og bearbejdning: 
Snitspor er særdeles udbredt i materialet. Der er næsten snitspor på alle 

fragmenter fra de spiselige dyr. Materialet er tydeligvis langt overvejende 
måltidsrester. Der er også mange fragmenter med gnavespor. Dette indi-
kerer, at en del af knoglefragmenterne må have ligget frit tilgængeligt for 
hunde og andre rovdyr fra nærområdet i en rum tid. Der er fire fragmenter 
med bearbejdningsspor eller brugsflade. Tre fragmenter har en eller flere 
glatslebne (brugs-) flader. En mellemfodsknogle fra kvæg med slidflade på 
for- og bagside (islægger ?), et skinnebensfragment fra kvæg med slidflade 
på bagsiden og et underarmsfragment fra får med slidflade på forsiden.  
Det fjerde fragment er et kraniefragment fra et mellemstort pattedyr (får/
ged, svin eller hund) med bearbejdningsspor. Muligvis forsøgt tilvirket til 
et dekorativt beslag.

Resultat: Menneskeknoglerne
I forbindelse med udgravningen ved Postgården er der også fundet knogle-
fragmenter fra menneske. Menneskeknoglerne blev ikke fundet i erkendte 
gravkontekster, men nærmest som løsfund i det øvrige materiale på nær de 
kremerede knogler fra X 723, der er fra en urnegrav. De fundne knogler re-
præsenterer da heller ikke intakte individer, men dele af de døde. Der er en 
tendens til, at det er kranierne, med eller uden underkæbe, der findes. Disse 
er mere tydeligt menneskelige og lettere genkendelige en de øvrige knogler.

Hvorfor og hvordan menneskeknoglerne er endt i de almindelige kultur-
lag i bebyggelsen er uvist. En mulig forklaring kunne være, at det kan være 
forstyrrede begravelser, af ældre dato end bebyggelsen. 

I tabel 10 herunder ses en oversigt over de fundne individer.

Tabel 10. Oversigt over menneskeknoglerne fundet i forbindelse med udgravningerne på Postgår-
den.

Individ A nr. X nr. Antal fragm. Kremeret Knogleelementer Køn Alder
1 5022 723 98 X Kranium, underkæbe < 20 år
2 5381 1075 1 Underkæbe 20-25 år
3 ? 1160 2 Kranium, overkæbe ♀ ? 15-20 år
4 6648 1757 1 X Ubestemt
5 ? 1990 1 Ryghvirvel (Atlas)
6 ? 2538 2 Kindtand (M2), tandrod > 20 år
7 8649 2700 24 Hofte, lårben, skinneben, MC5 ♂ ? 40-50 år
8 ? 2701 1 MC3 Adult
9 ? 2753 1 Kranium ♀ ? 30-50 år

131
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Individ 1 (X 723): Bevaret af individ 1 er 98 kremerede knoglefragmenter 
fra en urnebegravelse. Fragmenterne er meget ujævnt brændt. Lige fra næ-
sten ubrændt til hvidbrændt, dvs. liget er blevet udsat for temperaturer lige 
fra 0 til omkring 1000°. Der er 7 fragmenter fra kraniet, et fra underkæben 
og 90 ubestemte. Individ 1 kunne ud fra kranietagets ungdommelige mor-
fologi aldersbedømmes til under 20 år, men sandsynligvis over 10 år.
Individ 2 (X 1075): Bevaret af individ 2 er venstre side af en underkæbe i 
fire dele. Personen kunne ud fra alder for tandfrembrud (Ubelaker) og tand-
slidtage (Brothwell) bedømmes til at være 20-25 år. Individ 2 havde lette 
angreb af caries og tandsten.
Individ 3 (X 1160): Af Individ 3 var der kraniefragmenter og et fragmenter 
fra overkæben bevaret. Ud fra alder for tandfrembrud (Ubelaker) og tand-
slidtage (Brothwell), kunne personen bedømmes til at være 15-20 år. Iblandt 
kraniefragmenterne var området med de kønsindikerende Processus occi-
pitalus og Processus mastoideus bevaret. Disse havde feminin morfologi, 
så individ 3 var muligvis en kvinde. De kønsvisende træk på kraniet regnes 
ikke for de mest sikre til en kønsbestemmelse, - kan ikke stå alene. Derfor 
den lidt forsigtige bedømmelse.
Individ 4 (X 1757): Der er kun bevaret ét ubestemt fragment fra individ 4. 
Derfor er hverken køns- eller aldersbestemmelse mulig.
Individ 5 (X 1990): Der er kun bevaret én ryghvirvel fra individ 5. Derfor 
er det ikke muligt at foretage en køns- og aldersbestemmelse.
Individ 6 (X 2538): Af Individ 6 var der en kindtand (Molar 2 eller 3) fra 
underkæben og et tandrodsfragment bevaret. Personen kunne ud fra alder 
for tandfrembrud (Ubelaker) og tandslidtage (Brothwell) bedømmes til at 
være > 20 år.
Individ 7 (X 2700): Bevaret af individ 7 er fragmenter fra: Venstre hof-
teben, et næsten helt venstre lårben (i 15 dele), den øvre ende af venstre 
skinneben, en mellemhåndsknogle (MC 5) og 20 fragmenter der ikke kun-
ne bestemmes. Udfra ældringsprocesserne i facies auricularis (ledflade på 
hoftebenet der articulerer mod korsbenet) kunne personen bedømmes til 
at være 40-50 år. Der kunne også foretages en kønsbestemmelse ud fra lår-
benshovedets diameter (Diameter 51 mm). Der viste, at Individ 7 muligvis 
var en mand. Lårbenshovedets diameter er ikke en helt sikker metode, - kan 
ikke stå alene. Derfor en forsigtig bedømmelse.
Individ 8 (X 2701): Der er kun bevaret en mellemhåndsknogle (MC 3) fra 
individ 8. Da mellemhåndsknoglen er fusioneret, er personen over 19 år.  
Derudover er det ikke muligt at foretage en køns- og aldersbedømmelse. 
Mellemhåndsknoglen stammer muligvis fra Individ 7, da de er fundet kun 
25 cm fra hinanden.
Individ 9 (X 2753): Der er kun bevaret et kraniefragment – frontale (pande-
benet) med øjenhuler (det ene kun halvt bevaret) af individ 9. Kraniefrag-
mentet har overvejende kvindelig morfologi. De kønsvisende træk på kra-
niet er dog ikke de mest pålidelige, derfor vil bedømmelsen være - muligvis 
kvinde. Individ 9´s alder kunne ud fra kranietagets morfologi vurderes til at 
være en voksen person mellem 30 og 50 år.

Individ 9´s frontale er flækket øverst, hvor der er spor efter, at der er brugt 
blankvåben – økse eller sværd? Hugget/slaget har forårsaget, at pandebenet 
er flækket, mere uregelmæssigt, yderligere videre mod øjenhulen. Hugget 
må være kommet ovenfra. Angriberen må enten have været placeret højere 
end individ 9 (til hest?) eller individ 9 har været siddende. Dette trauma 
har været årsagen til individs 9´s død. Individ 9 har knogleforandringer i 
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øjenhulen og indersiden af frontale kaldet Cribra orbitalia, der forbindes 
med jernmangel (anæmi) og/eller ernæringsmangel forårsaget af enten læn-
gerevarende sult eller sygdom.
  

      

             

Individ 9: Her ses frontale (pandebenet) med hugskade forårsaget af blankvåben øverst i billedet. 
                          Nederst ses øjenhuler og næseben. Foto: Susanne Østergaard.

Komparativ analyse – Postgården sammenlignet med 
Nr. Hedegård og Nr. Tranders
Dyreknoglematerialet fra Postgården vil i det følgende blive sammenlignet 
med materialerne fra de nærtliggende byhøje Nr. Hedegård og Nr. Tran-
ders. De tre lokaliteter eksisterede på samme tid og var placeret få kilometer 
fra hinanden, i området syd for fjorden i den østlige del af Aalborgområdet, 
mellem de nuværende landsbyer Nørre Tranders, Gistrup og Romdrup. By-
højene Nr. Hedegård og Nr. Tranders ligger på kridtøen, og her ligger Nr. 
Tranders forholdsvis lavt, mens Lokaliteten Postgården ligger i kote 5-7 
moh. i lavlandet. De tre lokaliteter har alle tre haft forskellige jordbundsfor-
hold og adgang til naturressourcer. Nr. Hedegård har haft et veldrænet/tør-
rere ressourceområde, mens Nr. Tranders og især Lokaliteten Postgården 
har haft adgang til de næringsrige/våde enge afvandet af Romdrup Å. Alle 
tre lokaliteter har haft 4-5 km til fjorden.

Husdyrene
I tabel 11 og figur 6-8 herunder ses husdyrenes indbyrdes procentvise for-
deling for de tre lokaliteter. 
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Art: Nr. Hedegård Nr. Tranders Postgården*
Hest 3 12 4
Kvæg 29 36 51
Får/ged 64 46 42
Svin 1 4 3
Hund/kat 2 2 <1

Tabel 11. Husdyrenes indbyrdes procentvise fordeling for de tre lokaliteter. *NB. For at kunne 
sammenligne med Nr. Hedegård og Nr. Tranders er vildt, fugl og fisk taget ud af beregningen, hvilket 
giver let ændrede procentandele sammenlignet med tabel 2.

Herunder i fig. 6-8 ses husdyrenes indbyrdes procentvise fordeling for de tre 
lokaliteter vist som cirkeldiagram (fra tabel 11).  I diagrammet står F/G for 
Får/ged og H/K for Hund/kat. 

De tre lokaliteter ligner på mange punkter hinanden. De har alle tre en lav 
andel hest, svin og hund/kat og høje andele kvæg og får. Den store for-
skel på byhøjenes bebyggelser og Postgården er mængdeforholdet mellem 
kvæg og får. De to lokaliteter fra kridtøen Nr. Hedegård og Nr. Tranders 
har begge højere andele får end kvæg, mens det på lokaliteten Postgården 
er lige omvendt. Her er kvæget det betydeligste dyr: Kvæg: 51/Får: 42 
%. Især adskiller materialet fra Nr. Hedegård sig med en dobbelt så høj 
andel får end kvæg: Får: 64/Kvæg: 29 %. I materialet fra Nr. Tranders er 
forskellen mindre: Får: 46/Kvæg: 36 %. Går man ind og kigger nærmere 
på aldersfordelingen for de to husdyr og dermed strategien for dyrehol-
det, er der også forskelle. I materialet fra Nr. Tranders og Nr. Hedegård 
er der et varieret kvæghold med dyr i alle aldre og med mange ældre dyr, 
dvs. at strategien har været, at dyrene har skullet levere både kød, mælk 
og trækkraft. Derimod bliver en stor andel af fårene slagtet i en ung alder. 
I bebyggelserne Nr. Tranders og Nr. Hedegård har man prioriteret en 
kødproduktion. I materialet fra Postgården ses samme mønster for kvæget, 
også her er dyr i alle aldre og mange ældre dyr (over 3½ år). Fåreholdet på 
Postgården er anderledes end på byhøjene. Hovedparten (76 %) af fårene 
slagtes ikke det første år som på byhøjene, men i alderen 2-4 år. På Post-

Fig. 6. Husdyrenes fordeling. Fig. 7. Husdyrenes fordeling. Fig. 8. Husdyrenes fordeling.
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gården har man satset på et differentieret fårehold, der leverer både kød, 
mælk og uld. Hvad angår svin, er andelen meget lav på alle tre lokaliteter 
– 1-4 %. Det er et mønster, der går igen i jernalderen i hele det nordjyske 
område. Andelen af hest er derimod forskellig, når man sammenligner de 
tre lokaliteter. På Postgården og Nr. Hedegård er den meget lav - 3-4 %, 
mens den er på hele 12 % på Nr. Tranders. Set sammen med en del død-
fødte/nyfødte føl herfra tyder det på, at der er foregået en vis hesteavl på 
Nr. Tranders. Til sammenligning er der kun ganske få juvenile knogler fra 
hest i materialet fra Postgården og Nr. Hedegård.

Vildt
Andelen af dyrevildt er ofte meget lav i materialer fra landbrugssamfund. 
Dette er også tilfældet med materialerne fra de tre lokaliteter. Andelen ligger 
på < 1% på alle tre lokaliteter. På Postgården udgøres vildtet af gevirfrag-
menter fra krondyr og rådyr, fragmenter fra ræv, hare og muligvis vildsvin. 
På Nr. Hedegård er der fragmenter fra gråsæl og hare og på Nr. Tranders 
krondyr, rådyr, hare og sæl.  

Fugl
Andelen af fugle er meget lille i materialet fra Postgården, kun 16 fragmen-
ter. Det samme er tilfældet med materialerne fra Nr. Hedegård (7 fragm.) 
og Nr. Tranders (32 fragm.). Man har tilsyneladende ikke drevet jagt i større 
omfang på de ænder og gæs der jævnligt var til rådighed i ynglesæsonen og 
som trækfugle. Der foreligger desværre ingen artsbestemmelse af fuglene 
fra Nr. Hedegård. Fugleknoglerne fra Nr. Tranders og Postgården udviser 
artsmæssigt god overensstemmelse. Det er alle arter, der er tilknyttet miljøet 
ved kyst og hav. Som svane, gæs, ænder og rovfugle. Der er dog en enkelt 
overarmsknogle fra tamhøne i materialet fra Postgården. Så decideret høn-
sehold har endnu ikke være almindeligt, i bebyggelsens brugstid. Tamhønen 
er på dette tidspunkt ny indført og endnu sjældent forekommende i det dan-
ske landbrug. Det hidtil ældste fund af tamhøne er en næsten intakt hane fra 
Smedegård i Thy, der er dateret til 1 årh. f.Kr. 

Fisk
Andelen af fisk er uventet lav i materialet fra Postgården ca. 2 %. Hvorimod 
andelen af fiskeknogler er væsentligt større i materialet fra Nr. Hedegård 
(Enghoff 2009), - hele 13,8 %. Der foreligger ikke et tilgængeligt fiskek-
noglemateriale fra Nr. Tranders. Artsfordelingen mellem Postgården og Nr. 
Hedegård er relativt ens. Fladfiskene rødspætte og skrubbe udgør den stør-
ste andel, fulgt af fjæsing, ål og hornfisk. Andelen af hornfisk udgør dog en 
større andel i materialet fra Postgården. Det kunne indikere et fiskeri, der 
var koncentreret i sommerhalvåret, hvor hornfisken komme tæt på kysten. 
Torskefisk er kun repræsenteret ved tre fragmenter fra Postgården og ingen 
fra Nr. Hedegård. Torsken findes i Limfjorden især i efterårsmånederne. Så 
beboerne fra bebyggelsen Postgården har måske ikke fisket på dette tids-
punkt. 

Der er kun to fragmenter fra ferske fisk (Aborre) fra Postgården og ingen 
fra Nr. Hedegård. 
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Diskussion
De tre lokaliteter Postgården, Nr. Hedegård og Nr. Tranders ligger indenfor 
få kilometer fra hinanden i samme landskab og stort set i samme afstand 
til fjorden. Den topografiske forskel er, at Nr. Hedegård ligger højt i terræ-
net, mens Nr. Tranders og især Postgården ligger lavt. Denne forskel kan 
forklare forskellen mellem lokaliteterne, hvad angår fordelingen af kvæg og 
får. Der må dog være andre forklaringer på, hvorfor andelen af svin er så 
lav på alle tre lokaliteter, - hvorfor andelen af hest er lav på Postgården og 
Nr. Hedegård, men høj på Nr. Tranders? Hvorfor beboerne på de tre loka-
liteter udnyttede de tilgængelige naturressourcer som vildtfugle og fisk i så 
ringe grad, og hvorfor man i Nr. Hedegård fiskede betydeligt mere end i de 
to andre bebyggelser? Kan de forskellige strategier og prioriteringer måske 
være udtryk for et socialt hierarki mellem de tre bebyggelser? Traditionelt 
ses heste og kvæg som højstatusdyr, mens der på dette tidspunkt måske er 
lavere status forbundet med får, vildt og fisk.

I gennemgangen af materialet fra Nr. Tranders observeredes en genetisk 
mutation hos kvæget. Tanden P2 i underkæben var kun til stede i 60 % af 
tilfældene mod normalt 85-90 % (Kveiborg 2008, s. 77-78). I materialet fra 
Postgården var det muligt at observere otte kæber, hvor området med P2 
var intakt. Af de otte kæber, manglede fem kæber tanden P2. Den begræn-
sede mængde observationer er ikke nok til en egentlig konklusion, men det 
kunne tyde på, at de samme omstændigheder gjorde sig gældende på Post-
gården. Også her kunne forklaringen være, at kvægstammen på Postgården 
i nogen grad var indavlet.

Næsten halvdelen af materialet (46 %) er blevet brændt og her langt ho-
vedparten sortbrændt dvs. udsat for temperaturer på 100-200°. Dette er en 
høj andel, og det kunne tyde på, at knoglerne kan være brugt som brænd-
sel. Det er næsten udelukkende husdyrenes knogler, der er brændte. Tine 
Nord Raahauge har beskrevet samme praksis ud fra dyreknoglematerialet 
fra Smedegård i Thy. Også i området med byhøjene kan der have været 
mangel på skov og dermed træ til opvarmning og madlavning i husene. Her 
kan knogler også bruges som brændsel. Den meget lave andel svin kan også 
være en indikation på et ganske skovfattigt nærområde da det er her, svinene 
finder en stor del af deres føde.

Sammenfatning
På grund af den konsekvente vandsoldning af konteksterne fra Postgården 
er der et varieret og repræsentativt knoglemateriale, der alt andet lige må 
give et så reelt billede af udnyttelsen af husdyr, vildt, fugle og fisk som mu-
ligt. Bevaringsforholdene i den kalkrige jord i området er optimale for knog-
ler. Den store andel små fragmenter og knogler fra små dyr som gnavere, 
frøer og fisk vidner om, at ikke meget er passeret uset gennem soldet. Da 
også materialet fra Nr. Hedegård er velsoldet, giver det et godt sammen-
ligningsgrundlag. Knogleelementernes fordeling viser en god overensstem-
melse mellem slagteaffald og affald fra måltider, som det ses i selvforsynen-
de enheder. De dyr, der er blevet slagtet på Postgården, er også blevet spist 
her. De tre lokaliteter ligner på mange punkter hinanden. De har alle tre en 
lav andel hest, svin og hund/kat og høje andele kvæg og får. Kvæg og får, de 
dominerende arter, udgør hele 93 % af husdyrene på Postgården, 93 % Nr. 
Hedegård og 82 % på Nr. Tranders. Hest udgør 3-12 % og svin 1-4 % på 
de tre lokaliteter. Forskellen på de tre lokaliteter ligger i mængdeforholdet 
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og aldersfordelingen mellem kvæg og får. I materialet fra de to byhøje er får 
det betydeligste husdyr, mens det i materialet fra Postgården er kvæg. 

Ved udgravningen af Postgården blev der også fundet menneskeknogler. 
Der er rester efter otte personer. Det var muligt at aldersbestemme seks af 
dem og give en forsigtig kønsbestemmelse på tre. De otte personer er ikke 
intakte og optræder mest som løsfund i det øvrige materiale. Hvordan de-
lene er endt i kontekster, der hører til et beboelsesområde, er uvist, men en 
forklaring kunne være et det er forstyrrede ældre begravelser.

I denne rapport er det blevet undersøgt, om der, ud fra knoglematerialet, 
er ligheder og forskelle mellem de tre forskellige bebyggelser. Om landskab-
stypen og naturressourcerne i nærområdet afgør bebyggelsens strategi for 
dyreholdet, og om det sætter sig påviselige spor i dyreknoglematerialet fra 
de tre bebyggelser. Konklusionen må være, at der både er ligheder og for-
skelle mellem de tre bebyggelser, - de to byhøje Nr. Hedegård og Nr. Tran-
ders og byen i det lavtliggende område Postgården. Der er en stor over-
ensstemmelse mellem de arter, der er repræsenteret i de tre bebyggelsers 
knoglematerialer. De forskelle der er, afhænger som ventet af de forskellige 
landskabstyper og adgang til forskellige ressourceområder. De våde engare-
aler, som Postgården har haft tilgang til med næringsrig græsning, har mu-
liggjort et større kvæghold end det, der var muligt på byhøjene. Disse har 
så valgt at have et større fårehold, som ikke er så krævende med græsning. 
Da byhøjene så ikke havde tilgang til samme mængde kød som Postgården 
med sit kvæghold, måtte man satse mere på en kødproduktion fra fårene 
end uld. Placeringen i landskabet kan dog ikke forklare den tilsyneladende 
forskel på, i hvor høj grad man udnyttede den kystnære placering til fiskeri. 
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Rapporterne fra Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard 
Museum, fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af 
arkæologisk genstandsmateriale.

Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig 
tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, 
vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt 
zooarkæologiske undersøgelser.

Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. 
besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af 
konserveringsteknisk karakter.

Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside.

Eftertryk med kildeangivelse tilladt.
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