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OLDTIDSHUSE  PÅ  KANTEN  AF  HANSTHOLMKNUDEN 
 

 
Undersøgelsens forhistorie 
På anmodning fra den daværende Hanstholm 
kommune foretog Museet for Thy og Vester 
Hanherred i december 2005 en arkæologisk 
forundersøgelse af et kommende boligareal på 
ca. 2,2 ha beliggende på den sydlige kant af 
Hanstholmknuden lige syd for Hanstholm by. 
Forundersøgelsen blev efterfulgt af en større 
arkæologisk udgravning i 2006. I henhold til 
museumsloven blev undersøgelsen betalt af 
Hanstholm kommune. 
 
Udgravningsresultat 
Der blev undersøgt en del af en større boplads 
fra jernalderen med flere velbevarede huse i 
kulturlag, hvor rester af gulve, vægge m.m. 
var bevaret. Tre af husene var brændt i 
oldtiden. Det er de første oldtidshuse, der er 
undersøgt på Hanstholmknuden. Det ene hus 
havde spor efter ofringer i forbindelse med 
husets opførelse. 
   I den nordlige del af området fandtes et 
større område med flyvesand, hvori der sås  
marker samt et hus fra yngre bronzealder. 
Endvidere sås et lille gårdsanlæg samt 
affaldsgruber fra tidlig jernalder. 
 
Topografi og jordbund 
Området er karakteriseret ved stærkt 
varierende naturforhold, og bopladsområdet 
ligger på grænsen mellem to vidt forskellige 
biotoper. 
   Den del, der rummede jernalderhuse i 
kulturlag, var placeret på den sydlige kant af 
en markant øst-vest gående 
kalkstensformation: Hanstholmknuden, der er 
en del af den store Thisted salt-struktur. 
Sydkanten af kalkstensknuden er ca.  30 m 
høj og falder stejlt ned mod det lavtliggende 
marine forland med store flyvesandsflader, 
der er en del af  Hanstedreservatet og nu 
indgår i Nationalpark Thy. Overfladen oppe 
på selve højdedraget skråner let nedad fra syd 
mod nord. 

   Umiddelbart øst for bopladsområdet findes i 
skrænten en naturlig slugt, der giver lettere 
adgang til de lavtliggende marine flader. 
Dette har formentlig haft stor betydning, hvis 
fladerne skulle udnyttes til græsning. 
 

 
 
Udsnit af kort fra Fund og Fortidsminder. 
Cirkler er gravhøje, kors er grave under flad 
mark og firkanter markerer bopladser. Den 
røde oval indrammer et såkaldt 
kulturarvsområde med særlig mange 
fortidsminder. Bopladsen ved Brunbjerg 
ligger i den vestlige del af kulturarvsarealet.  
 
Ved foden af skrænten løber i dag Hansted 
Mølleå med udløb i Vesterhavet, hvis kyst  
ligger ca. 2 km vest for bopladsområdet.  
   Undergrunden i Hanstholmknuden består af 
danskekalk, der overlejres af et tyndt lag 
moræneler. Flade blokke af danskekalk var 
anvendt i stor udstrækning på bopladsen, både 
til brolægninger og som skillevægge i husene.  
Over danskekalken sås flere steder et sort, 
meget kompakt lerlag med stort indhold af 
kalk- og flintskærver. Visse steder sås også et 
gråsort, kompakt lag sandet ler uden sten. 
Over leret er der aflejret flyvesandslag af 
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vekslende tykkelse, som danner underlaget 
for bebyggelsen.  
 
Tidligere fund i området 
Som det fremgår af kortet ovenfor, har 
området langs Hanstholmknudens sydkant 
virket stærkt tiltrækkende  på bebyggelsen i 
oldtiden. Udstykningsområdet indgik i et 
såkaldt kulturarvsareal, hvor der allerede 
inden forundersøgelsen var registreret 
kulturlag fra ældre jernalder. Ca. 200 m øst 
for bopladsområdet blev ved tyske 
befæstningsarbejder under 2. verdenskrig 
påtruffet kalkstenskister med bevarede 
skeletdele fra jernalderen. De blev undersøgt 
af Nationalmuseet. Vest for bopladsområdet 
kendes ligeledes bopladsspor og grave fra 
ældre jernalder. Det var derfor med en 
forventning om spændende fund, at museet 
indledte undersøgelserne af området. 
 
Undersøgelsens forløb og metode 
Som det allerførste led i undersøgelserne blev 
der i december 2005 trukket en række 
parallelle grøfter med rendegraver i hele 
området. Herved dukkede der bopladsspor op 
lige under overfladen. 
 
 

 
 
Midterdelen af hus 1 afdækket i en af  
søgegrøfterne, kun 20-35cm under 
overfladen. Set fra syd. I forgrunden ses flade 
kalkstensblokke ved indgangen. Sammenlign 
med billedet på rapportens forside af det fuldt 
afdækkede hus 1, set fra vest. 

Ved den egentlige udgravning, som blev 
foretaget i  foråret og sommeren 2006, blev 
der med udgangspunkt i resultaterne fra 
prøvegravningen foretaget muldafrømning 
med rendegraver. Efter den første 
maskinafdækning blev afrensningen 
videreført med skovl og graveske. Hvor flere 
huse lå oven på hinanden måtte afdækning og 
afrensning foregå i flere tempi. Især de 
nedbrændte huse, hvor lerkar og andre 
genstande stod eller lå  på gulvet, krævede 
meget håndarbejde. 
  I området med flyvesand gav sandflugten 
problemer i tørre perioder, hvor de sandfyldte 
pløjespor sås som fordybede render efter at 
sandet var blæst væk. 
 

 
 
Pløjespor fra bronzealderen efter stærk blæst 
 
   Der blev taget prøver af lagene med henblik 
på flotering, hvorved forkullede planterester – 
korn m.m. – kan sorteres ud fra jorden. I 
flyvesandsområdet med pløjespor blev der 
fundet en stor grube med velbevarede knogler 
og skaller fra strandsnegle. Her blev en stor 
del af fylden vandsoldet, og knogler og 
skaller er undersøgt på Zoologisk Museum. 
Se vedlagte rapport. 
  Som noget helt specielt fandtes i hus 1 
skelettet af et lam eller lille får, der var gravet 
ned inden for staldvæggen, formentlig som et 
offer. Med hjælp fra Museernes 
Bevaringsanstalt i Skive blev hele skelettet 
taget op i en jordblok og sendt til 
undersøgelse på Zoologisk Museum. Knogler 
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fra 2 andre lam blev fundet i bunden af to af 
husets stolpehuller. De er ligeledes undersøgt 
på Zoologisk Museum. Se nedenfor. 
   Ved udgravningen blev afdækket flere tyske 
løbegrave fra 2. verdenskrig, der som lange 
zigzagstriber skar sig gennem området og 
havde ødelagt dele af husene. De har dog også 
historisk interesse, og et snit i en af grøfterne 
blev undersøgt af Jens Andersen fra 
Museumscenter Hanstholm. 
 
Den forhistoriske del af undersøgelsen blev 
delt i to hovedafsnit: 

• Felt 1 med velbevarede huse fra 
jernalderen i kulturlag, helt ude ved 
knudens sydkant.  

• Felt 2 med stolpehuller og pløjespor 
m.m. i flyvesand lidt længere inde på 
fladen, nord for felt 1. I samme 
område lå felt 3, et område med 
gruber, der ikke blev intensivt 
undersøgt. 

Se oversigtsplanen side 16 
 
FELT 1 : Jernalderhuse med tørvevægge   
I felt 1 blev der fundet 5 huse fra jernalderen. 
De fire stammede perioden ca. 100 f.Kr. til 
200 e.Kr., mens det fjerde, hus 2, var yngre 
og stammer fra tiden lige omkring 400 e.Kr.  
Herunder ses en forenklet plan over felt 1 
 

 

med angivelse af husenes placering i forhold 
til hinanden. De tolkede forløb af  de ca. 1 m 
brede græstørvsvægge er farvelagte. Den 
zigzagformede grøft tværs gennem feltet er en 
tysk løbegrav, der skar husene. Nord er opad. 
Hus 1, hus 3 og hus 4 stammer fra de første 
200 år efter Kristi fødsel og var alle 
nedbrændt i oldtiden. De kan have fungeret 
samtidig, mens hus 6 er ældre og hus 2 yngre 
end de øvrige huse. 
 
Hus 1 
Hus 1 var det bedst bevarede hus og et typisk 
langhus fra tiden 0-200 e. Kr., ældre romersk 
jernalder. Huset målte 14,5 x 4,7 m 
indvendigt og havde som alle huse i Thy fra 
denne tid 1 m tykke vægge af græstørv. Ved 
hus 1 var væggene omgivet af en bræmme af 
skrivekridt og kalkstensblokke, sandsynligvis 
som værn mod erosion af det underliggende 
flyvesand. Huset lå omtrent øst-vest og var 
delt i to af indgangen midt på sydsiden. I 
vestenden var beboelsesafdelingen med 
lerstampet gulv og et ildsted midt i rummet. I 
midterdelen ud for indgangen var gulvet 
belagt med skrivekridt, der ses til venstre i 
billedet nedenfor. Se også rapportens forside 
samt planen side 17. 
 

 
 
Vestenden af hus 1 fotograferet fra lift.  
Lergulvet tegner sig skarpt mod indersiden af 
vestgavlen til højre i billedet. De runde sten 
til venstre for målestokken er underlag for 
ildstedet. De korsformede vægge er 
udgravningsbalke. Set fra nord. 
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I østenden var der et mere sparsomt lergulv 
langs væggen, men ellers bestod gulvet af 
mørkt sand. Formentlig har østenden været 
stald, men de eneste tegn på dette var nogle 
små ”skillevægge” af lodret stillede 
kalkstensfliser vinkelret på væggene. De kan 
have markeret en form for båse. I et 
nedbrændt hus med næsten fuldstændig 
samme grundplan fra Sdr. Ydby i Sydthy lå i 
østenden rester af to heste, et får og 3 stykker 
kvæg. Der fandtes også kalkstens-skillevægge 
i forbindelse med indgangen, og udefra førte 
en samling flade kalkstensblokke op til døren. 
De blev allerede fundet ved prøvegravningen 
og ses på side billedet side 4. Taget blev båret 
af to rækker træstolper på langs gennem  
huset. De var sat i jordgravede huller, der var 
foret med skrivekridt. 
 
Husofre 
Brugen af skrivekridt er et stort held for 
arkæologerne. Skrivekridtet virker bevarende 
på ubrændte knogler, som ellers normalt er 
forsvundet. I hus 1 havde kridtet bevaret 
rester af tre lam eller unge får, som var 
nedlagt bevidst og må tolkes som husofre.  
   De to af lammene lå som knoglesamlinger 
på bunden af to af de kridtforede stolpehuller, 
der havde båret taget. Det tredje var et næsten 
helt skelet, der var gravet ned lige inden for 
sydvæggen i østenden af huset. 
    

 
 
Forenklet plan over hus 1 med angivelse af 
offerfundenes placering. Ud over lammene 
fandtes en lille miniaturekop i et tagstolpehul 
ved døren, og en lidt større kop under 
østvæggen.  

 
 
Det nedgravede lammeskelet ved væggen i 
hus 1, nr. 1 på tegningen ovenfor. Set fra 
nord. Ifølge zoologerne er dyret formentlig 
afskindet og indvoldene er muligvis taget ud, 
hvorefter hovedet er bøjet ind mod brystet. 
Skelettet blev fundet i en snitgrøft, og en del 
af hovedet blev taget op før resten af 
knoglerne. Dyret var ca. 12 mdr. gammelt. 
 
 
 
 

 
 
Knogler fra et 10 mdr. gammelt lam på 
bunden af et af tagstolpehullerne i hus 1. Nr. 
3 på tegningen til venstre. Stolpehullets bund 
var foret med skrivekridt – formentlig for at 
stolpen ikke skulle synke ned i det 
underliggende flyvesand. Kridtet har virket 
bevarende på knoglerne, der er nedlagt før 
stolpen blev anbragt i hullet. 
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Fundet af knogler på bunden af to 
tagstolpehuller viser tydeligt, at de er nedlagt 
i forbindelse med husets opførelse – for 
lammet ved husvæggen kan der også være 
tale om en ombygning. 
    En lille miniaturekop af ler stammer 
ligeledes fra et tagstolpehul og kan kun tolkes 
som et offer. Lignende fund kendes bl.a. fra 
Fyn.  
 

 
 
De to ofrede lerkar fra hus 1. Den lille 
miniaturekop med hank blev fundet i opgravet 
fyld fra et tagstolpehul. Den større kop lå 
under østgavlen. Nr. 4 og 5 på planen side 6. 
 
Også de ofrede dyr kendes fra andre fund. 
Ved Ginderup i Sydthy fandtes i et hus de 
brændte knogler fra en hund under 
sydvæggen tæt ved døren – en position som 
ligner lammeskelettet fra Brunbjerg. 
    Fundet fra Brunbjerg viser, at den slags 
ofre kan have været meget mere almindelige 
end det ser ud til. Havde det ikke været for 
kridtet på bunden af stolpehullerne ville vi 
højst have fundet et par tænder, der lige så 
godt kunne være endt i stolpehullet ved et 
tilfælde. Det hele skelet var ligeledes delvis 
dækket af et kridtlag, som har beskyttet 
knoglerne mod opløsning af det nedsivende,  
sure regnvand. 
   Ud over at kaste nyt lys over offerskikken i 
jernalderen fortæller lammeknoglerne på 
baggrund af dyrenes alder, at huset formentlig 
er opført om foråret. 
 

Brandtomter – hus 3 og 4 
Forkullede rester af tagstolperne viste, at hus 
1 havde været udsat for brand, men den var 
gået relativt let hen over huset. Det var ikke 
tilfældet med det mindre hus 3, der lå direkte 
øst for hus 1. Her var huset brændt ned så 
hurtigt, at man ikke havde fået reddet 
inventaret ud.  
 

 
 
Plan over hus 3. Kun den vestlige del af huset 
var bevaret. Resten var bortgravet af tyskerne 
ved anlæggelse af en maskinkanonrampe. 
Nord er opad. 
 
 

 
 
Den bevarede del af hus 3 set fra vest.  Ved 
væggene ligger og står efterladte lerkar m.m. 
på gulvet. Til højre i billedet ses den sten- og 
kridtlagte indgang. Ildstedets nordside ses 
som en kridtplet ind mod profilbalken bag 
landmålerstokkens spids.  
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Huset var noget mindre end hus 1 – kun 4 m 
bredt indvendig og formentlig ca. 8 m langt. 
Alligevel var det opført over samme skema: 
Beboelse i vest med ildsted midt i gulvet, og 
en indgang i sydsiden med en brolægning af 
flade kalksten udenfor. 
    På lergulvet i nordvesthjørnet stod to store 
lerkar med bunden i vejret, sat pænt af vejen  
bag en af tagstolperne. Det ene lerkar var 
knust og delvis smeltet på grund af den stærke 
varme fra branden. Det andet stod næsten 
intakt. Sammen med lerkarrene stod to 
”ildbukke” af ler med hul igennem. De findes 
ofte parvis i jernalderhusene, og deres 
funktion er ikke klarlagt med sikkerhed.  
 

 
 
Nordvesthjørnet af gulvet i hus 3, set fra vest. 
Bag målestokkens hvide felt står den nederste 
del af en forkullet tagstolpe. Skråt til venstre 
for den, bag det røde felt, står de to ildbukke.  
Bag dem ses det ene lerkar stående på 
hovedet, og bagest det andet, delvis smeltede 
kar, der ligger som en dynge skår. De to kar 
er forrådskar, og har stået på hovedet fordi 
de ikke var i brug. Målestokkens felter er 20 
cm lange. 
 
At dømme efter keramikken er hus 3  og hus 
1 nogenlunde lige gamle, og placeringen tyder 
på, at de kan have været samtidige. Måske er 
det den samme brand, der har ødelagt begge 
huse. At den gik værst ud over hus 3 kan 
skyldes vindretningen eller andre faktorer. 
Hvordan forholdet mellem de to huse har 
været er uvist. Det kan ikke afgøres, om de 

har hørt til den samme gård, men den 
indbyrdes placering taler ikke imod det, cf. 
oversigtsplanen side 4. 
 

 
 
Del af fint ornamenteret lerkar fundet ved 
sydvæggen i hus 3. Mæandermønsteret 
foroven kommer fra Middelhavsområdet og 
nåede til Norden gennem kulturpåvirkning fra 
Romerriget. Sammen med de skraverede 
zigzagbånd og de omløbende furer viser det, 
at huset stammer fra 2. århundrede efter 
Kristi fødsel. 
 
 
 

 
 
Nærbillede af de to ildbukke af ler med hul og 
de karakteristiske, optrukne ”horn”. De 
findes bl.a. i forbindelse med ildsteder og kan 
måske have været brugt ved madlavningen. I 
hus 3 var de ikke i brug da huset brændte. 
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Hus 4, den tredje brandtomt fra samme tid,  
adskiller sig ved at ligge nord-syd og ikke øst-
vest som det er normalt. Også dette hus var 
ødelagt af en kraftig brand. 
 

 
 
Tværsnit gennem den østlige del af   hus 4 
med tykke, røde og sorte brandlag, 
lerkarskår, samt et kridtforet stolpehul. Til 
venstre i billedet ses den brændte 
græstørvsvæg. 
 
 

 
 
Plan over hus 4. Nord er opad. Huset var 
gennemskåret af en tysk løbegrav samt en 
kabelgrøft.  

Ligesom de to andre huse har hus 4 været 
anvendt til beboelse. Det var på størrelse med 
hus 3: Ca. 8 x 4 m indvendig. Lidt syd for 
midten lå en mortersten i gulvet. Den har 
været brugt til at grutte korn til madlavningen.  
I husets nordlige del fandtes forkullet korn. 
Der var ikke spor efter at huset har haft stald.  
   Nord-syd orienterede huse er sjældne, men 
kendes også fra andre jernalderbopladser i 
Thy, bl.a. den kendte plads ved Ginderup i 
Sydthy. 
 
 

 
 
Halvdelen af et ornamenteret lerkar med 
stempeludsmykning fra hus 4. Den anden 
halvdel af karret er bortgravet af tyske 
soldater ved anlægning af en løbegrav. 
 
 

 
 
Udgravning af lerkar på gulvet i hus 4, op til 
kanten af den tyske løbegrav. Bag det stående 
kar ses skårene fra karret på billedet ovenfor. 
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Den ældre horisont – hus 6. 
Husene i denne del af Brunbjerg-bopladsen lå 
i flere lag over hinanden. Et hus holdt 
formentlig kun 30-50 år, og når det blev for 
gammelt blev det revet ned, tørvevæggene 
blev jævnet eller kørt ud på marken og et nyt 
hus blev rejst på samme plads. I Thy kendes 
eksempler på, at dette kunne ske helt op til 7 
gange. Det ses bl.a. på bopladsen nord for 
Vestervig kirke.   Ved Brunbjerg kunne der 
dog kun skelnes 3 bebyggelsfaser, 
begyndende ca. 100 f. Kr. Et hus fra denne 
tid, hus 6, blev fundet direkte under hus 3, cf. 
oversigtsplanen på side 4. 
   

 
 
Plan over hus 6. Nord er opad. N151 
markerer kalkstensfliser ved vestvæggen. 
Selve tørvevæggen var ikke synlig. 
 
Hus 6 var forskudt mod vest i forhold til hus 
3, men alligevel havde de tyske 
befæstningsarbejder også her ødelagt 
østenden af huset. Vestvæggen gik lidt ind 
under østvæggen af hus 1 og viser, at de to 
huse ikke kan have eksisteret samtidig, 
hvilket også fundene viser. 
   I dette hus som i de øvrige havde man gjort 
flittig brug af de flade kalkstensblokke, som 
findes naturligt på Hanstholmknuden, men 
her med et ekstra raffinement: Flade, tynde 
kalkstensfliser var sat på højkant langs 
indersiden af væggen som en art ”fodpanel”. 
Rester af lignende paneler sås ved hus 1 og 
hus 4, men langt fra så tydeligt. 

  
 
Del af vestlige indervæg i hus 6, set fra nord. 
Én kalkstensflise står endnu lodret, mens to 
andre er væltet ind i huset. Lige inden for 
væggen ligger rester af en ildbuk som de to i 
hus 3. Huset var ikke brændt. Den mørke 
skygge skyldes, at der er vandet på grund af 
tørke. 
 
Syd for husets indgang lå rester af en større 
brolægning af flade kalkstensblokke. En del 
manglede, men kan være taget op og genbrugt 
i senere huse eller brolægninger. 
 
 
 

 
 
Rest af stenbrolægning op til indgangen i 
sydsiden af hus 6. I jordblokken øverst til 
højre i billedet ses den gennemskårne 
indgang i det overliggende hus 3. 
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Et brolagt vejstykke 
Lidt vest for hus 4 fandtes resterne af en 
smuk, buet brolægning af kalkstensblokke.  
Den var 1,2 m bred og kunne følges over 5-6 
m. Den ses på oversigtsplanen på side 4, lige 
syd for hus 2. Potteskår mellem stenene viste, 
at brolægningen var klart ældre end hus 2, 
men fra omtrent samme tid som hus 6. Den 
har været en del af bopladsens infrastruktur 
omkring 100 f. Kr. 
 

 
 
Den buede brolægning under afrensning, 
fotograferet fra lift. Omhyggeligt udførte 
brolægninger af marksten kendes fra mange 
jernalderbopladser i Thy og kan stadig ses 
nord for Vestervig kirke. Ved Brunbjerg 
havde man det perfekte materiale lige for 
hånden i form af de naturlige kalkstensblokke. 
 
 
Hus 2  - det yngste hus på bopladsen 
Hus 2 stammer fra tiden lige omkring 350-
400 e. Kr. Der er altså over 400 år mellem 
dette hus og hus 6, og en afstand i tid på 
omkring 200 år til hus 1, 3 og 4. I de 
mellemliggende perioder kan folk enten have 
boet på andre dele af bopladsen, eller de har 
været flyttet til en anden plads i nabolaget for 
senere at vende tilbage igen.  
   Desværre lå dette hus ligesom hus 1 lige 
under overfladen og havde taget en del skade,  
ikke mindst på grund af den grubning af hele 
området, som er blevet foretaget efter krigens 
afslutning. Den havde også sat sit spor på de 
øvrige huse, men det gik hårdest ud over hus 
2. Det har været ca. 5 m bredt indvendig, 

længden kan ikke afgøres. Huset lå omtrent 
øst-vest og østenden har muligvis gået hen 
over den ældre brandtomt hus 4. En del trækul 
i vestenden tyder på, at også hus 2 kan være 
brændt. 
   Huse fra denne tid er sjældne i Thy, og til 
trods for husets dårlige bevaringstilstand giver 
det alligevel ny viden om tidens bebyggelse. 
 

 
 
Plan over de bevarede rester af hus 2. N25 er 
rester af en formodet græstørvsvæg i 
vestgavlen, N21 er gulvet. Der fandtes ikke 
noget egentligt ildsted, men den lille samling 
kalksten N20 kan have fungeret i 
sammenhæng med dette. I sydvesthjørnet af 
huset blev der fundet knuste lerkar på gulvet.  
 
 

 
 
Knuste lerkar på gulvet i hus 2. Karrene 
viser, at huset er  yngre end hus 1, 3 og 4. 



                                                                                                                                                            12 

FELT 2 : Nybyggere på flyvesand 
De ældste huse i felt  1 var anlagt på lag af 
flyvesand, som i oldtiden var aflejret af 
vinden på toppen af Hanstholmknuden. Lidt 
nordfor, i felt 2, var der stadig spor efter de 
første beboere på stedet. De slog sig ned her i 
slutningen af bronzealderen, formentlig 
omkring 700 f.Kr. Allerede tidligt i 
jernalderen flyttede man – måske ville man 
tættere til kanten af knuden. 
   Allerede i søgegrøfterne blev der fundet 
spor efter pløjning med oldtidens primitive 
plov, arden, der nærmest lignede en stor, 
éntandet harve. Den kunne ikke vende 
mulden, men løsnede blot jorden. Under det 
tynde pløjelag ses ofte den nederste del af den 
ridse, ploven lavede i de underliggende lag. 
Den blev fyldt med jord, der faldt ned 
ovenfra.  
   Ved Hanstholm bestod underlaget af mørkt, 
meget kompakt leret sand, der var overlejret 
af  lyst flyvesand. Plovsporene kom derfor til 
at stå som lyse sandstriber i det mørke 
underlag. 
 
 

 
 
Som en stor slange snor den zigzagformede  
tyske løbegrav fra 2. verdenskrig sig gennem 
oldtidsmarken i  felt 2. De lyse streger på 
kryds og tværs er sporene efter oldtidsploven, 
mens grubningen efter krigen har afsat lange, 
lige spor med ca. 1 m’s mellemrum, der 
næsten falder sammen med de gamle 
pløjespor. Tre forskellige faser i områdets 
historie afspejler sig i den afdækkede flade. 

 
Billedet viser vilkårene for bronzealderens 
landbrug på knuden: I forgrunden den 
nederste del af oldtidens pløjespor, der ligger 
som et fletværk af lyse striber på kryds og 
tværs. Derover ses det lyse flyvesand med en 
skarp grænse til det moderne, gråbrune 
pløjelag under udgravningens jordbunker.  
Den nederste, lidt mere lysegrå del af 
flyvesandet var oldtidsbondens mark. 
 
Et enkelt hus, hus 8, stammer formentlig fra 
yngre bronzealder. Det lå i mellemrummet 
mellem to marker, men så ud til at have været 
pløjet over i oldtiden. I modsætning til alle de 
andre huse har det haft stolpebyggede vægge, 
cf. planen nedenfor. Huset har være ca. 12,5 
m langt og 5,4 m bredt. I vestenden sås en 
jordovn, og lige ved den nordvestligste 
tagstolpe var en samling af ravklumper 
nedgravet i sandet. På en nogenlunde samtidig 
boplads på ved Bjerre Enge, ca. 7 km længere 
mod sydøst, er der fundet et nedgravet lerkar 
med rav i væglinjen til et hus. 
 



                                                                                                                                                            13 

Fra et lidt senere tidspunkt, lige i begyndelsen 
af jernalderen, blev fundet et lille gårdsanlæg. 
Huset, hus 5,  bestod kun af de to rækker 
tagstolper, grønne på planen nedenfor, to 
indgangsstolper mod syd samt et ildsted i 
vestenden. Huset anslås til at være 13,5 m 
langt og 4,3 m bredt indvendig. Syd for hus 5 
lå et lille udhus eller lignende, hus 9, og 
omkring dette gik et muligt stolpehegn, hvis 
huller er markeret med lilla på planen side 18.  
 

 
 
Hvis tolkningen som et lille gårdsanlæg med 
omgivende hegn er korrekt, er det første gang 
et sådant er fundet fra Thylands jernalder. 
Andre steder i landet er de almindelig, f.eks. 
på den store boplads ved Hodde i det 
sydvestlige Jylland. 
 
 
 
En spændende affaldsgrube 
I felt 2 blev der fundet mange gruber, bl.a. en 
stor affaldsgrube, hvor man fra tid til anden 
har skaffet sig af med affaldet fra 
husholdningen. Ofte finder man i den slags 
gruber kun potteskår, sten og trækul, men i 
dette tilfælde var bevaringsforholdene for 
knogler perfekte, bl.a. fordi gruben var fuld af 
skaller fra strandsnegle og blåmuslinger. De 
må være indsamlet bevidst og båret op til 
bopladsen, hvor de formentlig har indgået i 
menuen.  
   Takket være bl.a. de mange kalkholdige 
skaller blev der fundet et større udvalg af 
velbevarede dyreknogler i gruben, især fra 
fisk og tamdyr, men også enkelte knogler fra 
havfugle samt en krabbeklo var tilstede.   

Blandt fiskene dominerede sild, ål, torsk og 
pighaj, hvilket viser at man har fisket i havet. 
Cf. vedlagte rapport v. Inge Bødker Enghoff, 
Zoologisk Museum. 
   

 
 
Et snit gennem gruben, med sneglehuse fra 
strandsnegl siddende i fylden. 
 
 
Bønder og fiskere 
Knoglerne fra affaldsgruben i felt 2 viser 
spændvidden i økonomien. Man har udnyttet 
både havets og landjordens ressourcer for at 
overleve på dette udsatte sted. Fiskeriet er 
næsten udelukkende repræsenteret i 
flyvesandsarealerne i felt 2, mens der er få 
tegn på udnyttelsen af havet i de lidt senere 
huse fra felt 1. Det kan dog også skyldes at 
der ikke fandtes tilsvarende affaldsgruber her.  
Et benredskab fra felt 1, se foto nedenfor, kan 
dog have være en bødenål til fiskenet, 
ligesom enkelte hvalknogler, antagelig fra  
strandede hvaler, vidner om besøg på 
stranden.  
 

 
 
Bødenål til fiskenet ? 
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Brunbjergpladsen i en større sammenhæng 
 
Bopladsen ved Brunbjerg er den første, der er 
undersøgt på selve Hanstholmknuden, og den 
har på afgørende vis øget vor viden om 
oldtiden i området. Fundene indgår imidlertid 
i større sammenhænge, både set ud fra et 
regionalt perspektiv og på landsplan. 
   Siden 1990 er der foretaget flere større 
undersøgelse af bopladskomplekser fra 
bronzealderen og ældre jernalder på den 
hævede havbund og i moræneområderne syd 
og øst for Hanstholmknuden. Formålet er at få 
en bedre forståelse af bebyggelsens udvikling 
og samspillet med omgivelserne. 
Undersøgelsen på Brunbjerg udgør en vigtig 
forøgelse af dette materiale både geografisk 
og kronologisk.  
 

 
 
Udsigt mod Brunbjerg fra nordøst med 
klitterne langs Vesterhavet i baggrunden. 
 
Bebyggelsen ved Brunbjerg ser ud til at 
begynde omkring det tidspunkt, hvor man 
opgiver bebyggelsen i det lavtliggende Bjerre-
område på den hævede havbund, lidt under 7 
km længere mod sydøst. Her havde der været  
bebyggelse siden ældre bronzealder, ca. 1500 
f. Kr. At man flyttede herfra i den sene del af 
bronzealderen, omkring 700 f.Kr., skyldes 
muligvis en forhøjet grundvandsstand i 
forbindelse med en klimaforværring, der har 
gjort det lavtliggende område ubeboeligt. 
    Til trods for den forskellige beliggenhed er 
der ligheder mellem bopladserne ved Bjerre 
og ved Brunbjerg. Begge steder har man 
opdyrket den magre sandjord, og begge steder 
har man drevet bevidst ravindsamling.  

På den højereliggende moræne lidt længere 
mod sydøst kendes den store jernalderboplads 
fra Smedegård, Nors sogn, hvis bebyggelse 
begynder i tidlig jernalder, omtrent samtidig 
med det lille, indhegnede gårdsanlæg i felt 2. 
Fra Smedegård stammer et usædvanligt stort 
knoglemateriale, der belyser mange aspekter 
af økonomien og kan sammenlignes med 
knoglerne fra gruben ved Brunbjerg.  
   Var Hanstholmknuden et af de højtliggende 
steder, man flyttede til, da der blev for fugtigt 
i Bjerre? Hvordan er forholdet mellem 
bopladserne på den hævede havbund, på 
Hanstholmknuden og ved Smedegård m.h. til 
ressourceudnyttelse og bebyggelsesmønster? 
Det er nogle af de spørgsmål, materialet fra 
Brunbjerg kan være med til at belyse.  
   Fundene fra tørvevægshusene i felt 1 giver 
mange fine detaljer m.h. til husenes 
indretning, bl.a. den specielle anvendelse af 
kalkstensfliser i husene. Vigtige er især de 
mange husofre i hus 1, som udgør en 
væsentlig forøgelse af det eksisterende 
materiale takket være helt exceptionelle 
bevaringsforhold. 
   Som helhed viser denne del af bebyggelsen 
en påfaldende lighed med bopladserne fra 
samme tid på den langt federe jord i Sydthys 
morænelandskaber. Hus 1 ved Brunbjerg har 
en meget nær parallel i en nylig udgravet 
brandtomt fra Sdr. Ydby, og i virkeligheden 
er det kun ved den udstrakte brug af kridt og 
kalksten, at Brunbjerg-huset røber sin 
beliggenhed helt ude på Jyllands skulder mod 
nordvest. 
    Lerkarrene på bopladsen er af fornem 
kvalitet, der fuldt ud kan måle sig med hvad 
der findes andre steder. Husene er 
velbyggede, og alt tyder på, at man på 
Brunbjerg har stræbt efter at leve det, man 
dengang forstod som et godt bondeliv, 
samtidig med at man udnyttede områdets 
specielle muligheder.  
   Forekomsten af samtidige grave i pladsens 
umiddelbare nærhed bidrager yderligere til 
muligheden for at skabe et mangefacetteret 
billede af den sene bronzealders og 
jernalderens samfund i området. 
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Thy og omverdenen i ældre jernalder 
 
Tørvehusene ved Brunbjerg stammer fra en 
tid, hvor Thy var et tæt bebygget 
landbrugsland. Et velfungerende og stabilt 
bondesamfund med et net af landsbyer og 
deres tilhørende jorder bredte sig over de 
åbne, næsten træløse bakkedrag. Klimaet har 
formentlig været blæsende, som det er det i 
dag, men de thylandske bønder sad lunt inden 
døre bag de tykke græstørvsvægge. 
      Økonomien byggede på landbrug, hvor 
kvægavl spillede en vigtig rolle i områder 
med gode græsningsmuligheder. Enkelte fund 
af nedbrændte gårde med indebrændte husdyr 
viser, at der i stalden stod både heste, køer, får 
og en sjælden gang en gris.  
   Bebyggelsen har været usædvanlig stabil 
gennem flere hundrede år, og da husene kun 
har holdt i højst 30 – 50 år, er de gentagne 
gange blevet revet ned, tørvevæggene er 
jævnet ud og et nyt hus er opført ovenpå det 
gamle. Herved opstod de såkaldte byhøje, 
som er specielle for Nordvestjylland. 
   Længere sydpå i Jylland boede man i tiden 
omkring Kristi fødsel i store, indhegnede 
landsbyer, hvor ét af husene som regel skilte 
sig ud som det største, måske høvdingesædet. 
Også blandt gravene skiller nogle sig ud ved 
deres rigdom og ved at indholde genstande, 
som kommer langt borte fra. I Thy er de 
sociale forskelle mindre tydelige end længere 
sydpå i landet. Det kan dog bl.a. hænge 
sammen med, at der kendes ret få grave fra 
ældre jernalder. 
   Ude i Europa var etablerede romerriget sig i 
tiden omkring Kristi fødsel som den 
dominerende stormagt, og dets kulturelle 
indflydelse strakte sig helt til det fjerne Thy, 
som mæanderornamentet på lerkarret fra 
Brunbjerg hus 3 viser.  
 
 
Yderligere læsning:  
Jørgen Jensen : Danmarks Oldtid, bd. 2 og 3. 
Gyldendal  
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Søgegrøfter ved Brunbjerg i sne 
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Oversigtsplan over hele udgravningen ved Brunbjerg. Ardsporsområder fra yngre bronzealder er 
skraverede. Felt 3, øverst til højre, var et område med kogegruber m.m. fra yngre bronzealder. 
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Plan over hus 1. Nord er opad. 
Lergulv er gult, kalkstensblokke lyseblå og skrivekridt er markeret med vandrette, blå streger. Midt 
i vestenden ses ildstedets stenunderlægning af runde strandsten. Sorte kryds markerer fund. 
Gennem  husets østende går en zigzagformet løbegrav fra 2. verdenskrig.  
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Del af felt 2 med stolpehuller i det lille gårdsanlæg med langhuset hus 5 og udhuset hus 9 (markeret 
med turkis), omgivet af et hegn. De røde fyldskifter indeholdt fund. I N77 fandtes underdelen af et 
lerkar stående på en flad sten. Den øst-vestgående tyske løbegrav er ca. 1,5 m bred. 
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      TIDSTAVLE 
 
 
 

 
     Tidstavle for perioden fra istidens slutning til i dag.  
     Fundene fra Brunbjerg dækker tiden fra slutningen af bronzealderen til ca. midt i jernalderen. 
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