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Indledning 
Med baggrund i en større arkæologisk forundersøgelse blev der undersøgt dele af i alt 12 treskibede langhuse 

fra førromersk til ældre romersk jernalder. Bygningerne indgår i en større boplads med bevarede kulturlag på op 40 

cm. Bopladsen udbreder sig sandsynligvis 150 meter mod øst fra udgravningsfeltet. Der var bevaret kulturlag fra seks 

af de 12 udgravede huse. Godt 100 meter nord for jernalderbopladsen er der desuden undersøgt dele af to bygninger, 

sandsynligvis dateret fra yngre bronzealder. 

 
Fig. 1: Ortofoto fra 2010 hvor udgravningsfeltet er markeret med rødt. Lands- 

byen umiddelbart syd for er Lundby, byen nord for skoven er Gistrup. 

Undersøgelsens baggrund 
Vejdirektoratet ønskede at anlægge en cykelsti langs Hadsundlandevejen mellem Lundby Krat og Lundby. De 

anmodede derfor om en forundersøgelse af tracéet forud for anlæggelsen. Forundersøgelsen blev udført af 

Nordjyllands Historiske Museum i februar 2014, og resulterede i følgende fund, som museet udgravede umiddelbart 

efter, i marts 2014.  

Lokalområdet i oldtiden 
Det undersøgte område ligger på et plateau, svagt skånende mod syd. Plateauet afgrænses mod nord af Lundby Krat 

og – Bakker, mod sydvest af bækken der går gennem Lundby og mod øst Romdrup å. Museet har ikke tidligere 
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foretaget nogle undersøgelser i området, men på de indleverede detektorfund og kendte fortidsminder ses det, at der 

har været bebyggelse i området gennem hele oldtiden. Især er der mange fund og registreringer fra ældre jernalder. 

 
Fig. 2:Tolket oversigt over den nordlige del af bopladsen. Tagstolper: blå, dør- 

stolper: lysseblå, gulvlag: lysegul, affaldsgruber: grøn og kogegruber: sort. 

 Bygningernes tolkede omrids er markeret med rødt.  

Den undersøgte boplads udgør sandsynligvis sporene efter den første landsbydannelse i området. Bopladsen har 

været bebygget gennem førromersk jernalder og i ældre romersk jernalder. Herefter er stedet af ukendte årsager 

blevet opgivet og folk er flyttet et andet sted inden for resurseområdet. Hvorhen er det ikke muligt at sige, men 

mellem Lundby og Oppelstrup er der mange detektorfund fra yngre jernalder, så det kan være et bud. I vikingetiden 

og tidlig middelalder opstår de nuværende landsbyer. 
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Undersøgelsens resultater 
Bopladsen fra ældre jernalder var meget velbevaret. Eftersom undersøgelsen var et 6 meter bredt tracé tværs gennem 

bopladsen i nord sydlig retning, blev der ikke undersøgt nogen bygninger i sin helhed. De undersøgte bygninger 

fordeler sig i tre grupper adskilt af ca. 30 meter brede områder med meget våd undergrund og ingen eller meget få 

anlæg. Der er kulturlag bevaret i den nordlige gruppe og ved den sydlige. Den midterste gruppe af bygninger har ikke 

bevaret kulturlag i undersøgelsesområdet. Muldlaget var dog meget tykt henover den midterste del og der er 

mulighed for, at der på andre dele af den midterste gruppe bygninger, også er bevaret kulturlag. Langs den nordligste 

udkant af bopladsen var det tydeligt, at der skete en nedslidning af kulturlaget som følge af dyrkningen på marken. 

Fig. 3: Den afrensede bygning A429. Væggens forløb ses aftegnet af de kridtholdige fyldskifter. 

De tre grupper af bygninger fra jernalderbopladsen vil blive beskrevet i det følgende. 

Den nordligste gruppe bestod af rester fra dele af seks bygninger. Alle bygninger er tolket som langhuse af typen med 

beboelse i vestenden og stalden i øst. Der var bevarede kulturlag ved alle bygningerne, bortset fra ved det det 

nordligste. Ved de to sydligste bygninger var der bevaret stenlægninger fra indgangspartiet. En enkelt af bygningerne 

kan med afsæt i resultatet fra to C-14 dateringer, dateres til perioden 400-113 f.kr.. Keramikken fra kulturlagene, 

gulvlagene og anlægene i bygningerne dateres inden for en ramme fra ældre førromersk jernalder til ældre romersk 

jernalder 400 f.kr. til 175 e.kr. Og bygningstypen stemmer overens med denne periode. 

Den midterste gruppe af bygninger udgør fem langhuse. Der var ikke kulturlag henover denne gruppe af bygninger. De 

to af bygningerne havde bevaret indgangsparti. En enkelt af bygningerne er C-14 dateret til 361-200 f.kr. hvilket 

stemmer overens med bygningens typologiske datering. Denne midterste gruppe er derfor samtidig med den nordlige 

gruppe. 



 
5 

 

Fig. 3: Princippet i den treskibede bygning 

Den sydligste gruppe udgøres af en enkelt bygning, der som de 

øvrige tolkes som et langhus. Denne bygning havde bevaret 

rester af et kridtgulv. Bygningen er sandsynligvis samtidig med 

de andre bygninger fra den midterste og nordlige gruppe. 

Nord for jernalderbopladsen lå der et lille område med to 

bygninger sandsynligvis dateret fra yngre bronzealder. 

Bygningerne er næppe samtidige, og bevaringsgraden er 

forholdsvis dårlig. Omkring bygningerne blev der undersøgt i alt 

36 kogegruber, som sandsynligvis hidrører til bygningernes 

brugstid. 
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Sammenfatning og perspektivering 
Den samlede størrelse på bopladsen fra ældre jernalder er ikke 

kendt. Den strækker sig sandsynligvis længere mod både øst og 

vest i forhold til udgravningen. På luftfotos fra 2008 ses der ca. 

150 meter øst for udgravningsfeltet aftegninger i markens 

afgrøde der med stor sandsynlighed er de tagbærende stolper 

fra fem langhuse. Disse fem langhuse kan være den østlige del 

af en meget stor boplads. Størrelsen på Lunbygårdbopladen 

kan derfor med stor sandsynlighed være den samme som de 

store jernalderboplader på den sydøstlige del af Tranders 

kridtøen, øst for Aalborg ved Gug og Sdr. Tranders. 

Denne boplads fra ældre jernalder er det nyeste fund i en 

række af samtidige bopladser fra perioden, fundet på Trandes 

kridtøen øst for Aalborg. Bopladsen ved Lundbygård ligger 

adskilt fra Tranders kridtøen af Indkildestrømmen og Lundby 

bakker. Bopladsen ligger altså i et andet lokalområde og 

sammenligninger mellem genstandskulturen og dyreholdet vil 

derfor kunne belyse mangfoldigheden og variationerne i 

kulturen i ældre jernalder i det nordlige Himmerland. 

Bopladserne er dateret til ældre jernalder, der er en turbulent 

periode i Europæisk historie: Ved middelhavet konsoliderer 

Romerriget sin magt under de tre Puniske krige (264-241, 218-

201 og 149-146 f.kr.) men trues samtidigt nordfra af 

Kimbrernes plyndringer i årene 113-101 f.kr.. Kimbrerne 

hjemstavn regnes traditionelt for at være Himmerland. 

Hvorvidt folkene fra Lundbygårdbopldsen har taget del i 

kimbrertoget er uvist. Fordi der kun er undersøgt en meget lille 

del af bopladsen kan den kulturelle påvirkning fra Romerriget 

ikke ses i genstandsmaterialet. Men generelt opleves der i 

perioden lige efter år 0 en livlig kontakt mellem det danske 

område og Romerriget. Mænd drager sydpå som lejesoldater 

og har luksusvarer og våben med sig hjem. Genstande og 

oplevelser der gav anseelse og status i hjemegnen. Disse 

begivenheder er blandt andet med til, at samfundet gennem 

ældre jernalder udvikler sig til et stammesamfund med en 

krigerelite. 

Fundet af en boplads fra ældre jernalder ved Lundbygård, viser 

at området har været attraktivt at bosætte sig i, ganske som i 

dag. Fundet bidrager væsentlig til vores viden om ældre 

jernalders bebyggelsesmønstre og de indsamlede data, 

kommer til at indgå i regionale bebyggelsesstudier. Især set i 

sammenhæng med bopladserne på Tranders kridtøen blot fire 

kilometer nord for Lundbygård.   
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