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Indledning 
Med baggrund i en større arkæologisk forundersøgelse blev dele af en bosættelse fra bronzealderen 

undersøgt. Bopladsen består dels af langhuse med tilhørende ildsteder, og dels et større aktivitetsområde 

med arbejdsgruber og en enkelt brønd.  

Kystzonen langs Mariager Fjord har været befolket lige siden stenalderen. Vi kender således i dag en bred 

vifte af fortidsminder spredt rundt langs fjorden. Nogle er endnu synlige og andre findes under mulden, 

men er igennem tiden blevet observeret og registreret. Gravhøjene, som primært stammer fra 

bronzealderen, udgør klart den største del af kendte fortidsminder i området. Antallet af kendte bopladser 

fra samme periode står i skarp kontrast til gravene. Man kender forbavsende få. De findes, men sporene 

efter bopladserne er helt anderledes svære at finde end de ofte meget markante gravhøje. Sporene efter 

huse og dagligdagsaktiviteter skal søges under mulden. Hvert nyt bopladsfund føjer derfor nye detaljer til 

vor viden om de tidlige beboeres hjem og dagligdag.  

 

 

Figur 1 Undersøgelsesområdet samt arkæologiske fund og indberetninger i nærheden. © Kort og matrikelstyrelsen. 
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Undersøgelsens baggrund 
Det berørte areal var udlagt til 

byggemodning, og en forudgående 

forundersøgelse af arealet afslørede en 

forhistorisk bebyggelse i udstykningens 

østlige dele. Området omkring Hobro er 

rigt på fortidsminder, og særligt 

bronzealderens gravhøje findes i rigt mål. 

Den påviste bebyggelse ved Højager skal 

sandsynligvis relateres til en eller flere af 

disse høje.   

 

Lokalområdet i oldtiden 
Den undersøgte boplads er beliggende på den vestlige del af en større øst-vest gående bakke. 

Størsteparten af bakken er i dag bebygget, men på ældre topografiske kort kan bakkens udstrækning 

tydeligt erkendes. Hele bakken formodes at have udgjort bosættelsesområdet for et par gårde, der jævnligt 

er flyttet til nye områder af bakken i takt med udpining af jorden. Hvorvidt bopladsen har bestået af en, to 

eller evt. flere samtidige gårde kan ikke afgøres. De ældste landsbyer optræder først ved jernalderens 

begyndelse, og bebyggelsen ved Højager må derfor som andre bronzealderbosættelser betegnes som 

enkeltgårde. Afstanden mellem de enkelte samtidige gårde kan ikke afgøres. 

Bakkens flade plateauer har været ideelle til selve bebyggelsen og de små, omgivende marklodder, mens de 

omgivende engarealer har sikret græsning for gårdenes kvæg. Nærheden til Mariager fjord kan tillige have 

bidraget til beboernes erhvervsgrundlag, men på grund af de lokale geologiske forhold er knoglematerialer 

fra forhistorien ikke bevaret på bopladsen.  

Den indre del af Mariager fjord er rig på gravhøje. Langt størsteparten af disse er ikke undersøgt af 

arkæologer, men de fleste skal sandsynligvis dateres til ældre bronzealder, hvor et sandt ”byggeboom” af 

høje forekommer i hele Sydskandinavien. Flere af gravhøjene fortsatte i brug i yngre bronzealder, hvor 

urner med rester fra ligbålet ofte blev nedgravet i de ældre høje.  Bronzealderhøjene nær Hobro danner 

flere linjer i landskabet, der afspejler datidens trafik- og kommunikationskorridorer mellem Himmerland og 

Kronjylland. Et væsentligt knudepunkt har gennem både forhistorien og i historisk tid været placeret i 

området umiddelbart vest for Hobro.  

Undersøgelsens resultater 
Ved udgravningen fremkom bebyggelsesspor i form af fire tre-skibede langhuse samt et muligt to-skibet 

langhus, der alle skal henføres til bronzealderen. Kun de tagbærende stolper samt husenes ildsteder i form 

af koge- og ildgruber var bevaret. Et større aktivitetsområde, der ligeledes dateres til bronzealderen, blev 

Figur 2 Historisk kort, der afspejler de topografiske forhold ved bopladsen 
inden anlæggelsen af den moderne bebyggelse. © Kort og matrikelstyrelsen. 
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undersøgt ved flere maskingravede snit, 

hvorved området opløstes i en række 

arbejdsgruber. Centralt i aktivitetsområdet var 

placeret et større lerkar fyldt med sten. 

Bebyggelsen udgør sandsynligvis den vestligste 

del af et større bosættelsesområde, der har 

været i brug i bronzealderen.  

Fire af lokalitetens huse har været tre-skibede 

langhuse, mens den sidste konstruktion er et 

to-skibet langhus. Taget i de to-skibede huse 

har været båret af én række af tagbærende 

stolper placeret i husets midte, mens de tre-

skibede huse har haft et indre forløb af to 

parallelle rækker af tagbærende stolper (se 

nedenstående figur). 

Forhistoriens huse betegnes ofte som langhuse, 

hvilket kan være misvissende i forbindelse med 

de udgravede huse ved Højager, hvor husene 

næppe har haft en længde over 10-12 meter.  
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De tre-skibede huse ved Højager er tillige kendetegnet 

ved tilstedeværelsen af ildsteder (såkaldte ild- og 

kogegruber), der i to tilfælde er placeret i husets vestdel 

(A230 og A232) og i to tilfælde i husets østdel (A229 og 

A231). Koge- og ildgruber er typiske for bronzealderen og 

har været benyttet i forbindelse med tilberedning af fx 

en steg, der er omgivet af opvarmede sten i en lav grube, 

der sluttelig tildækkes med græstørv.  

 

 

 

Figur 3 En af de undersøgte ild- og kogestensgruber ved Højager 
(øverst) samt en skitse over opbygningen af en kogestensgrube 
(nederst) 
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Figur 4 Plantegning af det tre-skibede langhus A229 samt snit af tilhørende stolpehuller og ild- / kogegruber. 

Centralt i det undersøgte område fandtes et større grube- og aktivitetsområde. Ved afrensning og 

efterfølgende snit med maskine opløstes komplekset i en række cirkulære gruber af varierende dybde. 

Enkelte gruber var rundbundede, men de fleste var fladbundede, hvilket kunne indicere en form for 

værkstedsgruber i tilknytning til bopladsen. Den omgivende undergrund bestod af let lerblandet sand, og 

Figur 5 Grube- og aktivitetsområde placeret centralt i undersøgelsesområdet. Den undersøgte brønd ses længst til venstre. 
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der er derfor næppe tale om råstofstagningsgruber. En af gruberne opfattes pga. sin dybde som en brønd. 

Den undersøgte brønd var 1,5 meter dyb og de dybereliggende lag var fortsat vandførende. Brøndens 

vestlige side bestod af et tætpakket lag af 10-18 cm store sten, der kan have dannet en stensat brøndkasse 

eller som foring af brøndhullet.  

 

Figur 6 Snit gennem grube (tv) og brønd (th). 

Sammenfatning og perspektivering 
Udgravningen ved Højager må opfattes som den vestligste 

del af et større bosættelsesområde fra Bronzealderen. 

Hvorvidt bebyggelsen har bestået af enkeltgårde, eller en 

mindre sammenhængende bebyggelse kan ikke afgøres. 

Tilstedeværelsen af et overordnet aktivitetsområde 

antyder at husene rent tidsmæssigt har stået hinanden 

nær. Med forbehold for kommende 14C-dateringer tolkes 

området at indeholde en eller evt. to samtidige langhuse, 

der flytter rundt på bakkens vestligste del i dele af yngre 

bronzealder. 

Der er udtaget materiale til 14C-analyse af samtlige tre-

skibede huse samt fra brønden i det centrale 

aktivitetsområde. 

I forbindelse med de senere års bopladsundersøgelser ved 

Mariager fjord kan sammenhængen mellem bebyggelsen 

og de mange gravhøje bedre belyses. De foreløbige studier 
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viser at bronzealderens gravhøje har ligget højt i terrænet 1-2 kilometer fra fjorden og Onsild Ådal, mens de 

samtidige bebyggelser har været placeret mellem fjord/ådal og de bagvedliggende gravhøje. Bebyggelsen 

ved Højager synes umiddelbart at kunne styrke denne syntese. 

 

Figur 7 Luftfoto af Hobro og omegn med bronzealder bopladser (stjerner) og gravhøje (grøn prik) markeret. 

 

  



 
9 

 

Udgravningsdata 
 

 

 

Højager, Hobro 

• Nordjyllands Historiske Museum jnr. 6121 

• Fund & Fortidsminder: 140703 sb 69 

• Kulturstyrelsen jnr. 2011-7-24.02/NJM-0022 

• Bygherre: Henrik Jakobsen 

• Undersøgt areal: 4.700 m2 

• Deltagere i udgravningen: 
• Museumsinspektør Niels Haue 

• Museumsinspektør Lars Egholm Nielsen 

• Arkæolog Britt Vibe Smidt 

• Dokumentationsmateriale (fund, fotos, opmålinger m.v.) opbevares på 
Aalborg Historiske Museum, Vang Mark 25, 9380 Vestbjerg 


