
 

Johndalsgård, område E, Svenstrup 

Træbygget kammergrav fra 

enkeltgravskulturen og aktivitetsområde fra 

grubekeramisk kultur og senneolitikum 

J.nr. ÅHM 5978 

Udgravning vinter 2019 

Kulturhistorisk rapport udfærdiget af arkæolog Karin Johannesen 

NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM 

Kulturhistorisk rapport 

Telefon: 99 31 74 00 

E-mail: 

historiskmuseum@aalborg.dk 

Kulturhistoriske rapporter ved Nordjyllands Historiske Museum 88 



 
1 

 

Indholdsfortegnelse 
Indledning .......................................................................................................................................................... 2 

Undersøgelsens baggrund ................................................................................................................................. 2 

Lokalområdet i oldtiden .................................................................................................................................... 3 

Undersøgelsens resultater ................................................................................................................................ 4 

Sammenfatning og perspektivering .................................................................................................................. 6 

Udgravningsdata ................................................................................................................................................ 7 

 

 

 

 

 

  



 
2 

 

Indledning 
I 2009 blev området i Flødalen syd for Svenstrup ved Johndalsgård forundersøgt, da arealet skulle 

udstykkes. I forundersøgelse blev otte arkæologiske fundområder udpeget, hvor der blev fundet anlæg og 

genstande fra stenalder og frem til jernalder. 

I vinteren 2019 var turen kommet til fundområde E, hvor der i forundersøgelsen var fundet blandt andet 

flintafslag og -redskaber. 

Flødalen og området ved Østerå er rigt på fortidsminder. Der er blandt andet adskillige gravhøje både øst 

og vest for Østerå, og arkæologiske undersøgelser har afsløret huse fra jern- og bronzealderen samt gruber 

fra stenalderen. Området ved Johndalsgård har dermed været beboet igennem en lang periode af fortiden, 

og kan være med til at give ny viden om fortiden bebyggelsesudvikling, landskabsudvikling og ikke mindst 

den tidligere befolknings liv og dagligdag. 

 

Fig. 1. Alle fundområder ved Johndalsgård (rød streg). Denne rapport omhandler fundområde E, som ligger tættest på 

hvor jernbanen og motorvejen krydser hinanden (© Kort og matrikelstyrelsen). 

Undersøgelsens baggrund 
Det berørte areal var udlagt til byggemodning, og en forudgående forundersøgelse af arealet resulterede i 

otte fundområder. Da der i vinteren 2019 skulle graves en kloak ned igennem fundområde E, blev en 

undersøgelse iværksat af dette område. 
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Lokalområdet i oldtiden 
Undersøgelsesområdet ligger på en østvendt skråning, som vender ned mod Østerå, der i dag er omgivet af 

et engområde. Fundområde E er det østligste fundområde på det byggemodnede areal og dermed også det 

areal, som ligger lavest i terrænet. Vest for undersøgelsesområdet er fundet huse fra både bronze- og 

jernalder, som alle ligger højere oppe på bakkeskråningen. 

Både syd og øst for fundområde E ligger der gravhøje, som formentlig stammer fra bronzealderen, men 

disse høje kan være etablerede allerede i stenalderen. Mange af de gravhøje, man i dag ser i landskabet, er 

grundlagt i stenalderen og senere blevet benyttet igen i bronzealderen, hvor man har lavet et nyt 

gravkammer og samtidig gjort højen større. Gravhøjene er i dag fredede, og mange gravhøje er derfor ikke 

blevet arkæologisk undersøgt. 

 

Fig. 2. Historisk kort, der afspejler de topografiske forhold ved undersøgelsesområdet, som er markeret med rødt og 
gravhøje er markeret med en sort ring (© Kort- og Matrikelstyrelsen). 
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Fig. 3. Plan over udgravningen. Udgravningsfeltet er markeret med rød stiplet streg, anlæggene med sort 

streg, gruber fra grubekeramisk kultur med gult og kammergraven fra enkeltgravskultur med grøn. 

 

Undersøgelsens resultater 
Ved den arkæologiske udgravning fremkom væggrøften fra 

en kammergrav, som stammer fra yngre stenalder (sb. 

162). Der var desværre ikke noget tilbage fra selve 

gravlæggelsen, som har ligget inde i selve kammeret, men 

selve væggrøften fra graven illustrerer hvordan 

gravanlægget har været formet. 

Det bestod af et træbygget kammer på ca. 2,5x3 m med 

gang og indgang mod sydøst (fig. 4). Oprindeligt har der i 

væggrøften stået planker således, at kammergraven har 

fremstået som en lille bygning. Den gravlagte lå inde i selve 

kammeret sammen med gravgaver bestående af stenøkser 

og ravperler. 
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Fig. 4. Væggrøften i den træbyggede kammergrav fra enkeltgravskulturen (2900-2600 f.Kr.). Selve 

kammeret måler ca. 2,5x3 m, mens indgangen er 0,7 m lang og ligger mod sydøst (foto: Nordjyllands 

Historiske Museum). 

 

Der blev taget jordprøver fra gravkammerets grøfter, for at udtage materiale til 14C-dateringer. Disse viser 

at graven skal dateres til omkring 2900-2600 f.Kr. Det betyder, at graven stammer fra den tidlige del af 

enkeltgravstiden. 

Træbyggede gravkamre fra enkeltgravskulturen og starten af senneolitikum er en type grav, som især 

findes i Himmerland og i mindre grad nord for Limfjorden. Der er desuden ikke fundet så mange af denne 

type grave, så kammergraven fra Johndalsgård, fundområde E, er derfor en vigtig kilde til yderligere viden 

om denne type grave.  

 

Vest for den træbyggede kammergrav var der indtil flere gruber med keramik og flintafslag (sb. 161). 

Sidstnævnte er affaldet efter at en person har siddet og lavet flintredskaber, som for eksempel økser, knive 

og skrabere. 

Der var dog også et færdigt flintredskab i en af gruberne. En knækket pilespids fra en skafttungepil. Denne 

type pilespids dateres til grubekeramisk kultur ca. 2850-2450 f.Kr. Denne datering passer også med de 



 
6 

 

keramikskår, samt med en 14C-datering af materiale fra en af gruberne, som skal dateres til omkring 2800-

2600 f.Kr. 

Gruberne har været anvendt som ild- og kogegruber og sandsynligvis senere til at smide affald i. 

Grubekeramisk kultur starter lidt tidligere end enkeltgravskulturen, men overlapper med begyndelsen af 

denne periode. Grubekeramisk kultur var kendetegnet ved at være en jæger- og samlerkultur, som levede 

ved kysterne i det sydskandinaviske område, dette på trods af, at andre kulturer i denne periode dyrkede 

landbrug og havde dyrehold. 

Selvom gruberne med grubekeramiske genstande og 

graven fra enkeltgravskulturen ligger i samme område, 

så er graven, der dateres til tidligst anden halvdel af 

enkeltgravskulturen, formentlig senere end gruberne.  

Sammenfatning og perspektivering 
Den træbyggede kammergrav fra enkeltgravskulturen 

er en type grav, som primært forekommer i 

Himmerland og til dels nord for Limfjorden. Der er kun 

fundet relativt få af denne type grave, så graven fra 

Johndalsgård er derfor en vigtig brik i studiet af disse 

grave. Selvom der ikke blev fundet resterne af en høj 

over gravkammeret, så har der højst sandsynligt været 

en høj over graven, og det er muligt, at denne høj, skal 

ses i sammenhæng med højene syd for Johndalsgård, 

område E. 

Fundet af gruber fra grubekeramisk kultur viser, at 

stedet vest for Østerå har været beboet og benyttet 

igennem en lang periode fra bondestenalderen og 

frem til bronzealderen. Dette giver et indblik i 

bebyggelsesudviklingen og landskabsudnyttelsen i 

denne periode i området ved Johndalsgård. Samtidigt 

belyser det også samspillet mellem bebyggelsen og 

gravhøjene i området. 
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Udgravningsdata 
 

 

 

Johndalsgård, Svenstrup

• Nordjyllands Historiske Museum jnr. 5978

• Fund & Fortidsminder: 120510 sb. 88, 161 og 162

• Kulturstyrelsen jnr. 19/00511

• Bygherre: Undersøgt areal: 1.553 m2

• Deltagere i udgravningen:
• Arkæolog Peter Thomsen

• Arkæolog Karin Johannesen

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


