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Indledning 
Med baggrund i en større arkæologisk forundersøgelse blev fire delområder (D, E, F og G) undersøgt i 

november-december 2011. Område D bestod af en bosættelse fra ældre jernalder, hvor seks langhuse blev 

undersøgt. I tilknytning til husene blev der tillige undersøgt en brønd og en jordfæstegrav fra ældre 

romersk jernalder. Område E omfattede yderligere fire jordfæstegrave fra samme periode. Felt F og G 

indeholdt spredte bopladsspor, hvor et muligt hus fra yngre bronzealder blev udskilt i felt G.  

Undersøgelsens baggrund 
Forud for planlagt udstykning af et ca. 21 ha. stort areal lige syd for Svenstrup foretog museet i efteråret 

2010 og 2011 en større forundersøgelse af hele arealet. Der blev i alt udtaget 10 fundområder (A-K) til 

nærmere undersøgelse. Forud for første etape af den store industriudstykning er fire af felterne (D, E, F og 

G) blevet udgravet i 2011. 
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Figur 1 Det forundersøgte areal og de udskilte fundområder. © Kort og matrikelstyrelsen. 

Lokalområdet i oldtiden 
Det undersøgte område er beliggende på den nordøstlige del af en større bakkekam, der mod øst 

afgrænses af den markante Østerå-dal. Mod nord og vest afgrænses bakken af Guldbækken. Gennem de 

seneste årtier har museet foretaget adskillige udgravninger i lokalområdet, og bebyggelsesudviklingen kan i 

hovedtrækkene følges tilbage til bronzealderen. 
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 Bebyggelsen ved Flødalsminde område D skal sandsynligvis opfattes som en enkeltliggende gård, der 

gennem en længere årrække (5-7 generationer) har opretholdt bebyggelsen. De ældste landsbyer i 

Nordjylland optræder ved jernalderens begyndelse og 1,5 km nordvest for Flødalsminde har museet 

undersøgt dele af en formodet landsby, der har været samtidig med Flødalsminde. Andre 

udgravningsområder i nærheden har afdækket bebyggelsesspor fra bronzealderen, hvor husene synes at 

være placeret i små klynger af 2-3 samtidige huse. Gennem en periode på mere end 1000 år har området 

syd for Svenstrup været tæt bebygget. 

 At lokalområdet har haft en særlig betydning i store dele af forhistorien fremgår bl.a. af det store 

antal gravhøje, der ses syd og øst for Flødalsminde. Højene danner en række, der afspejler veje og 

kommunikationslinjer i forhistorien. Som det fremgår af nedenstående kort har overgangen ved Bonderup 

Bro spillet en central rolle allerede i sten- og bronzealder. Nær Bonderup Bro har museet tilbage i 1959 

undersøgt et kulthus fra stenalderen (tragtbægerkultur), der vidner om lokalområdets særlige betydning.  

 

Figur 2 Historisk kort, der afspejler de topografiske forhold ved bopladsen inden anlæggelsen af den moderne bebyggelse. De 
røde prikker er gravhøje, der tydeligt angiver, at overgangsstedet ved Bonderup Bro har været i brug siden bronzealderen. 

Udlagte søgegrøfter og udgravningsfelter er desuden angivet på kortet. 
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Undersøgelsens resultater 
Ved undersøgelsen fremkom resterne af syv bygninger. Seks langhuse blev udgravet i felt D, og husene 

repræsenterer sandsynligvis en enkeltliggende gård, hvor et nyt hus kontinuerligt har afløst et ældre og 

udtjent langhus. Fra andre udgravninger i Nordjylland kan det anslås, at et træbygget hus fra jernalderen 

allerede blev opgivet efter 30-40 år pga. råd i de jordgravede stolper. Bebyggelsen i felt D afspejler derfor 

antageligt en gårds udvikling gennem en periode på 5-7 generationer. I udgravningsfeltet blev tillige 

undersøgt en brønd samt en jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder. Dateringen af husene spænder fra 

førromersk jernalder til ældre romersk jernalder. Dateringerne er baseret på fund fra stolpehullerne i felt D.  

Felt D

A1550

A1016

A1600

A1839
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A1046

A1129

A1815

16,000

m eter

 

Figur 3 De undersøgte huse i felt D, samt jordfæstegraven (A1600) og brønden (A1550) 

I felt E fremkom fire jordfæstegrave, der alle kan dateres til ældre romersk jernalder.  En af gravene har 

været stenforet, mens de tre andre grave ikke havde spor efter en sten. Der blev endvidere registreret 

spredte gruber og enkelte stolpehuller. 
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Fundområde F og G indeholdt spredte bebyggelsesspor fra bronze- eller jernalder. Et muligt langhus blev 

udskilt i felt G. 

 

Figur 4 Tre jordfæstegrave i felt E afrenset til foto. 

Sammenfatning og perspektivering 
De undersøgte arealer giver et indblik i lokalområdets bosættelsesmønstre. Sammenholdt med tidligere 

udgravninger i området kan bygdens udvikling følges gennem flere årtusinder. Nærheden til engarealer og 

den centrale placering ved oldtidens kommunikationslinjer har sikret at bebyggelsen har kunnet 

opretholdes gennem en længere periode. Endnu er det ikke lykkedes at påvise en boplads fra yngre 

romersk jernalder i området, og de fem undersøgte grave hører til blandt de yngste levn på bakken. Det er 

derfor uvist om bebyggelsen opgives eller endnu ikke er lokaliseret i området. Bebyggelsen ved Flødalen 

har i ældre jernalder bestået af såvel enkeltliggende gårde som klynger af gårde, og området må snarere 

betegnes som en relativ tætbefolket bygd end en egentlig landsby.  
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