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                 ARKÆOLOGI   PÅ  OMFARTSVEJEN  OMKRING  NORS 
 

 

Den 20. marts 2002 vedtog Folketinget ”Lov 

om anlæg af rute 26, strækningen Thisted 

Nors m.v. (Nors Omfartsvej)”. 

Dette var samtidig startskuddet til hele proce-

duren i forbindelse med kortlægning og un-

dersøgelse af eventuelle jordfaste fortidsmin-

der på den pågældende strækning. 

Ifølge museumsloven skulle alle væsentlige 

fortidsminder, som var truet med ødelæggelse 

som følge af vejarbejdet, undersøges før bort-

gravningen. Udgifterne ved undersøgelserne 

påhvilede Vejdirektoratet som en offentlig 

myndighed.  

 

Forundersøgelser – arkivalsk kontrol og 

markvandring 

Undersøgelser af denne art søges så vidt mu-

ligt færdiggjort før anlægsarbejdets start, så 

man undgår  kostbare forsinkelser. Museet gik 

derfor allerede i efteråret 2002 i gang med 

kontrol af oplysninger fra kort og arkivmate-

riale suppleret med en hurtig gennemvandring 

af tracéen. Til trods for, at tracéen i vid ud-

strækning løber parallelt med naturgaslednin-

gen, som blev lagt i 1980’erne, havde museet 

kun kendskab til meget få fortidsminder i om-

rådet. Det var overvejende gravhøje fra bron-

zealderen, ca. 1500 - 1000 f.Kr. 

 

Tidligere undersøgelser i området 

Der var tidligere foretaget meget få undersø-

gelser i området. Den eneste større arkæologi-

ske undersøgelse var  en byhøj fra ældre jern-

alder ved Smedegård, lidt over 1 km. mod øst. 

I forbindelse med anlæggelsen af en trans-

formatorstation blev der i 1992 - 1993 udgra-

vet en del af en stor boplads fra tiden mellem 

300 f.Kr. og 200 e.Kr.  Her fandtes gulve og 

brolægninger fra jernalderbondens huse i flere 

lag over hinanden. 

Hvor vidt de meget få lokaliteter, man havde 

kendskab til i området, skyldtes at det ikke 

havde været særlig tæt beboet i oldtiden, eller 

om der var tale om tilfældigheder, kunne ikke 

afgøres ud fra iagttagelser på markoverfladen. 

 

Prøvegravninger 

Den arkivalske kontrol og gennemvandringen 

af vejtracéen blev derfor i 2003 fulgt op med 

egentlige prøvegravninger, hvor der med ren-

degraver blev trukket en 2 m bred bane til 

undergrund i udvalgte dele af traceén. Her 

viste det sig, at billedet af det fundtomme 

landskab passer meget godt på den sydlige del 

af traceén, der løber gennem et jævnt, kun let 

bølget landskab med store flader og relativt 

stor afstand til vand. Derimod var billedet et 

helt andet i den nordlige del, hvor terrænet er 

mere kuperet og hvor afstanden til vand har 

været mindre. Inden for en strækning på kun 

ca. 1 km i den nordlige ende af tracéen blev 

der fundet 3 bopladser med væsentlige fund 

fra bronzealder og jernalder, mellem ca. 1000 

f.Kr. og ca. 400 e.Kr.  

 

 
 

Kort over den nordlige del af omfartsvejstra-

céen.   a : Sønderby 

b : Vorring II   c : Skibstedgård    

 d : Smedegård 
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Pladsernes beliggenhed 

Alle tre pladser lå i den højereliggende del af 

terrænet, men ikke på bakketoppene. Man var 

rykket et stykke ned ad skråningerne mod syd 

og sydvest, gerne hvor terrænet fladede lidt 

ud og dannede en form for terrasse. Herved 

blev de gamle hustomter dækket af et ekstra  

lag jord, som i tidens løb er transporteret ned 

ad skråningen ved dyrkning og erosion. Dette 

har hjulpet til at beskytte lagene mod moderne 

pløjning, men betyder også, at der næsten 

ikke fandtes potteskår eller andet på mark-

overfladen. Derfor er det først på grund af 

omfartsvejen og den deraf medførte gravning 

af søgegrøfter, at vi havde en chance for at 

finde disse lokaliteter.  

 

Jordbund 

Jordbunden i området består nederst af et me-

tertykt lag skrivekridt, som under istiden blev 

dækket af morænemateriale i form af leret 

sand og sandet ler med vekslende indhold af 

grus og mindre sten. Dette betegnes i arkæo-

logisk sammenhæng som undergrund. 

Over undergrundens lyse morænemateriale  

ses et 2 – 20 cm tykt lag af gråsort til sort-

brunt, ret kompakt leret sand. Det udgør det 

oprindelige muldlag på stedet, som i områdets 

nordlige del senere er overlejret af et lysere 

gråbrunt, ensartet sandet muldlag, som oftest 

20- 30 cm tykt, der går over i det moderne 

pløjelag. Dette sandede lag er dannet efter at 

sandflugten har nået området, hvilket efter 

fundene at dømme først er sket i løbet af jern-

alderen eller senere. Den nordlige del af tra-

céen  ligger ved den østlige udkant af de store 

flyvesandområder, der nord for Nors Sø 

strækker sig 8 – 9 km. mod vest, helt ud til 

Vesterhavet. 

De tre udgravede lokaliteter vil i det følgende 

blive omtalt én for én, begyndende i nord. 

 

 

 

 

 

 

1. Dyrefolde fra bronzealderen og et hus 

fra yngre jernalder ved Sønderby, Tved 

sogn.  Plan fig. 1 

………………………………………………. 

Pladsen ligger øverst på det vestlige frem-

spring af en moræneknold nordøst for Nors. 

Mod vest og sydvest falder terrænet ned mod 

et lavereliggende område med den udtørrede 

Vorring Sø. Sognegrænsen mellem Nors og 

Tved sogne passerer tæt syd om pladsen. Ca. 

200 m sydvest for pladsen ligger Vorringgård, 

der har givet navn til et ejerlav i Nors sogn. 

På højdedraget ligger 6 gravhøje fra bronze-

alderen,hvoraf 3 er fredede.  

Umiddelbar vest for udgravningsområdet 

skærer Hanstholmvejen sig gennem landska-

bet -  på dette sted med høje vejskrænter, hvor 

der ifølge en mundtlig meddelelse i sin tid 

ved anlæggelsen af vejen skulle have kunnet 

ses tykke kulturlag. Dette gav anledning en 

forventning om, at der lå en ældre jernalder-

boplads fra århundrederne omkring Kristi 

fødsel øverst på højdedraget, men dette viste 

sig at være forkert. I stedet blev der længere 

nede ad skråningen fundet den østligste del af 

en boplads med kulturlag fra en senere del af 

jernalderen, hvoraf resten er bortgravet ved 

Hanstholmvejs anlæggelse. Allerede før jern-

alderen havde der imidlertid været folk på 

stedet, som havde efterladt sig spor. 

 

En dyrefold fra bronzealderen 

Øverst på den sydvendte skråning, lige under 

toppen, kom allerede i søgegrøften en samling 

af tætstillede stolpehuller – mærker efter stol-

per eller pæle, som i oldtiden blev gravet ned 

i den lyse undergrund fra istiden.  Når stol-

perne rådnede, faldt der mørk, humusholdig 

muld ned i hullet ovenfra, og denne farvefor-

skel kan stadig ses efter 3.000 års forløb. 
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Stolpehullernes mørke pletter ses i den lyse 

undergrund. De er streget ind og forsynet 

med mærkesedler for ikke at udviskes i regn-

vejr. 

 

 

Ved den egentlige udgravning blev et stort 

område muldafrømmet med gravemaskine. 

Nu kunne man se, at stolperne dannede en 

stor, oval figur med en diameter på 13 m Ø-V 

og 7 m N-S. Den var omgivet af 3 rækker 

tætstillede stolper, der dannede et bælte på 

lidt over 1 m. Stolperne stod med regelmæs-

sige mellemrum på ca 50 cm mellem centrum, 

enten på række eller i forbandt.  

 

 

 

 
 

Hele stolpeindhegningen afdækket med gra-

vemaskine. I baggrunden ses Vorringgård på 

den modsatte side af Hanstholmvej. 

Stolpeindhegninger af denne type kendes i 

Danmark udelukkende fra Thy. Her er de 

fundet på flere bopladser fra bronzealderen, 

d.v. århundrederne omkring 1000 f.Kr. –  

samtidig med, at  gravhøjene på bakketoppene 

blev opført. De tolkes som indhegninger til 

husdyrene. 

Den vigtigste plads ligger i Bjerre Enge, kun 

ca. 5 km mod nord men i et helt forskelligt 

terræn. Hvor Sønderby ligger øverst på en 

morænebakke, ligger Bjerrepladsen i et lavt-

liggende område, der i stenalderen var hav-

bund, og som i bronzealderen stadig har været 

relativt fugtigt. 

Thy var i bronzealderen beboet af bønder, 

hvis bosteder, ofte kun bestående af en enkelt 

gård, lå spredt i det åbne landskab. Naturvi-

denskabelige analyser viser, at store områder 

var dækket af overdrev, hvor flokke af kvæg 

og får har græsset. Her passer de formodede 

dyrefolde fint ind i billedet. De kunne bl.a. 

tjene til beskyttelse mod vilde dyr og andre 

fjender om natten,men der er ingen egentlige 

beviser for denne anvendelse. 

 

Fosfatanalyse 

Dyrefolden fra Sønderby var specielt interes-

sant, fordi jordbunden gav gode muligheder 

for at få lavet fosfatanalyse af  overfladen 

inden for indhegningen. Hvis der var mere 

fosfat i jorden her end udenfor, var det et ty-

deligt indicium på, at dyr havde opholdt sig 

her i længere tid. Ved de andre fund af stolpe-

indhegninger har forholdene af forskellige 

årsager ikke været gunstige for fosfatanalyse, 

så dette var en kærkommen chance til at ef-

terprøve teorien. 

Der blev optaget jordprøver for hver meter 

over hele stolpeindhegningen, og indholdet af 

de mange poser blev sendt til analyse på Abo-

la laboratoriet i Oldenburg i Tyskland. Resul-

taterne var desværre ikke så entydige, som vi 

havde håbet. Der var ganske vist fosfat i jor-

den, men ikke den høje koncentration, som er 

set andre steder. Det betyder ikke, at anlægget 

alligevel ikke er en dyrefold, men det kan 

tænkes, at dyrene ikke har opholdt sig der 

særlig længe ad gangen – i hvert fald ikke 
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længe nok til at det satte sig spor i undergrun-

den. Vi kan håbe, at fremtidige fund vil hjæl-

pe med til at afklare spørgsmålet. 

Takket være de tykke muldlag, som i tidens 

løb er transporteret ned ad skråningen, var 

også lidt af husets gulvlag bevaret. Her fandt 

 

En boplads fra yngre jernalder. 

I området nord og vest for stolpeindhegningen 

sås meget høje fosfatværdier, som imidlertid 

ikke har noget med stolperne at gøre. De 

skyldes en anden gruppe bønder, som slog sig 

ned på samme sted ca. 1400 år senere.  

Et virvar af krydsende grøfter og en samling 

af stolpehuller i undergrunden viser, at der i 

den vestligste del af området har ligget en 

gård i yngre jernalder, omkring 400 e.Kr. Be-

byggelsen gik helt ud til kanten af den nuvæ-

rende Hanstholmvej, og der er ikke tvivl om, 

at en betydelig del af bopladsen er bortgravet 

ved anlæggelsen af vejen. Dette stemmer med 

oplysningerne om, at der i skrænten kunne ses 

tykke bopladslag.  

Heldigvis kunne vi nu redde oplysningerne 

om et hjørne af pladsen, der stammer fra en 

tid, hvor der kun kendes meget få fund i Thy.  

 

Efter bronzealderens tæt beboede landskab 

med de mange gravhøje, og efter den ældre 

jernalders mange store bopladser, der viser et 

fuldt udviklet bondesamfund i tiden omkring 

Kristi fødsel, (se nedenfor under Vorring II og 

Skibstedgård), virker tiden efter 400 e. Kr. 

underligt tom. Andre steder i landet kendes 

store bopladser og spektakulære guldfund, 

hvoraf man kun behøver nævne guldhornene, 

men den slags mangler i Thy.  

Folketomt har der dog ikke været – det viser 

enkelte fund af bondegårde, hvortil omfarts-

vejen nu har bidraget med endnu et eksempel 

fra udgravningen ved Sønderby. Her fandtes 

rester af et hus og et større system af grøfter 

fra denne tid.  

Huset har været mindst 19 m langt og ca. 5,5 

m bredt. Taget var båret af to parallelle stol-

perækker, der stod frit inde i huset og gav det 

en treskibet grundplan med et ”midterskib” på 

2,5 m’s bredde  og ”sideskibe” på ca. 1,5 m. 

Der var ikke spor efter væggene,men to stol-

per markerer døren og viser husbredden. 

vi rester af ildstedet, som bestod af en lerpla-

de, der var lagt oven på en brolægning af 

håndstore  sten,  der  tjente  som  varmelager, 

sådan som bønderne i Thy havde brugt det i 

århundreder. Lige ved siden af ildstedet var 

der i gulvet en  brolægning af store, flade sten 

omgivet af skrivekridt, som må være gravet 

bevidst op af undergrunden. Her kan der være 

foregået specielle aktiviteter i forbindelse med 

husholdningen, hvor en forstærkning af gulvet 

var nødvendig.  

Der blev fundet dele af flere lerkar, som har 

været brugt i husholdningen, og nogle væve-

vægte af ler, der har holdt trendtrådene 

stramme i husmoderens opretstående væv. De 

viser at man har produceret tekstiler – uden 

tvivl af ulden fra egne får, der har græsset i 

bakkerne i omegnen. 

 

 

 
 

Fund fra jernalderhuset ved Sønderby. Et 

lerkar kunne delvis samsættes af mange skår. 

Den runde genstand med hul er en vævevægt. 

 

Lerkarrene giver et fingerpeg om husets alder, 

og den bekræftes af et fund af en lignende 

gård ved Stensagergård lige uden for Thisted, 

kun 4,5 km længere sydpå. Den blev fundet i 

1988 i forbindelse med anlæggelsen en anden 

omfartsvej, denne gang omkring Thisted. Her 

fandtes et hus af fuldstændig samme type som 

ved Sønderby, dog uden at gulvet var bevaret. 
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Forkullet korn fra dette hus er C14 dateret  til 

440 e. Kr., og alt taler for, at de to bondegårde 

er samtidige. Også lerkarrene ligner hinanden.  

Gården ved Stenagergård giver et fingerpeg 

om anvendelsen af de mange grøfter ved Søn-

derby. Ved Stensagergård fandtes nemlig på 

nordsiden af huset en indhegning på ca. 370 

m2 omgivet af en grøft, der ligner grøfterne 

ved Sønderby. Den markerer helt klart et om-

råde, der har hørt til gården – om det har væ-

ret gårdsplads, oplagringsplads for hø, dyre-

fold eller andet, kan man kun gætte på.. Det 

mere forvirrede billede ved Sønderby skyldes 

formentlig, at flere gårde og indhegninger har 

afløst hinanden, men de andre huse er bort-

gravet da Hanstholmvej blev bygget. 

 

De to gårde ved Stensagergård og Sønderby, 

der begge er kommet for dagen i forbindelse 

med anlæggelsen af en omfartsvej, viser at 

denne type gård har været normal i Thy om-

kring 400 e. Kr., og tilsammen giver de et 

meget væsentligt bidrag til kendskabet til 

yngre jernalders bebyggelse i Thy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En landsby fra ældre jernalder og mid-

delalder,  Vorring II.   Plan fig. 2 

……………………………………………….. 

Kun ca. 350 m syd for pladsen ved Sønderby 

var endnu en boplads kommet til syne i søge-

grøften. Denne gang drejede det sig om ad-

skillige gårde fra århundrederne lige før og 

omkring Kristi fødsel, som havde afløst hin-

anden i flere omgange. Oven i disse jernal-

dergårde lå imidlertid ét, muligvis 2, huse, der 

formentlig stammer fra middelalderen. Nor-

malt ses husenes stolpehuller som mørke plet-

ter i lys undergrund, men her var forholdet 

omvendt – da mulden blev gravet af med gra-

vemaskine, stod middelalderhusets stolpehul-

ler som kridhvide pletter i sort jord.  

 
 

De kridtfyldte stolpehuller i middelalderhuset.  

Der var ingen fund fra huset, så dateringen 

hvile på sammenligning med andre fund. 

 

Det var en forunderlig følelse at stå og se 

væggens stolper dukke frem efter maskinens 

skovl som perler på en snor. Stolpehullerne 

var fyldt med skrivekridt, som var gravet op 

fra undergrunden, og de var gravet end i et 

mørkt kulturlag, som stammede fra en mere 

end 1000 år ældre bebyggelse fra tiden om-

kring og lige før Kristi Fødsel. 
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Jernalderbebyggelsen ved Vorring II 

Jernalderbopladsen stammede 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 bak-

kedrag.  

Klimaet har formentlig været blæsende, som 

det er det i dag, men de thylandske bønder sad 

lunt inden døre i huse, hvis vægge var bygget  

som 1 m tykke mure af græstørv. På indersi-

den var de klinet med ler, og det samme var 

gulvet i den ene halvdel af huset, hvor menne-

skene opholdt sig med ildstedet som det lys- 

og varmegivende midtpunkt. Se plan fig. 3. 

Beboelsen var som regel, men ikke altid,  i 

vestenden, mens østenden blev brugt som 

stald. Enkelte fund af nedbrændte gårde med 

indebrændte husdyr viser, at der i stalden stod 

både heste, køer, får og en sjælden gang en 

gris. De to dele af huset var adskilt af en eller 

to indgange, der sad midt i den ene eller beg-

ge langsider af det øst-vest vendte hus. 

Bebyggelsen har været usædvanlig stabil gen-

nem flere hundrede år, og da husene kune 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.  

 

 

 
 

Et lille lerkar, 11 cm højt, fundet på pladsen 

Vorring II. Det stammer fra tiden omkring 

150 – 100 f. Kr. 

 

 

 

Tidligere fund af jernalderhuse 

I området omkring Nors kendtes kun én bo-

plads af denne type, der ellers er meget talrig i 

Thy. Den ligger som tidligere nævnt ved 

Smedegård 1 km længere mod øst og blev 

fundet, da der skulle anlægges en transforma-

torstation. Det er en meget stor boplads med 

en lang levetid, med indtil 12 byggefaser, der 

strakte sig over 500 år. Var det virkelig den 

eneste boplads i et stort område?  

Svaret på det spørgsmål kender vi nu : Både 

pladsen ved Vorring II og den næste plads, 

der skal omtales, er samtidige med Smede-

gård, men har ikke været beboet gennem et 

nær så langt tidsrum. Ydermere er der tegn 

på, at der har været færre huse ved Smedegård 

i de århundreder, hvor de nye bopladser har 

været beboet. Måske er der af én eller anden 

grund sket en udflytning, som senere igen er 

opgivet ? 

Udgravningsfeltet ved Vorring II var begræn-

set af vejtracéen og det tilhørende arbejdsare-

al, og derfor er kun en del af bopladsen un-

dersøgt. Inden for et areal på ca. 1300 m2 

blev der fundet rester af mindst 15 huse, hvor 

de 14 stammer fra ældre jernalder. Mindst 5 

gange er et hus blevet revet ned og et andet 

opført i dets sted, som regel lidt forskudt mod 

syd eller øst. 

 

Bevaringsforhold 

Til trods for det beskyttende lag overjord, der 

var transporteret ned ad skrænten i tidens løb, 

var det dog i flere tilfælde kun fragmenter af 

husene, der var tilstede, og det var lidt af et 

detektivarbejde at få indgange, ildsteder og 

krydsende væglinjer til at danne et mønster. 

Til trods for, at der kunne ses 5 faser i hus-

bygningen, var det samlede kulturlag ikke 

særlig tykt. Fylden fra de udjævnede græs-

tørvsvægge ser ud til at være fjernet - måske 

har man kørt den ud på marken som jordfor-

bedring. De senere huse har derfor i en vis 

udstrækning beskadiget nogle af de ældre, 

som de blev anlagt lige oven i, men der blev 

alligevel fundet gode detaljer, som er med til 

at beskrive dagliglivet i jernalderen. 
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Et lille hus til specielle formål 

De fleste huse var langhuse af typen med be-

boelse og stald, som er omtalt ovenfor, men 

der var også et enkelt lille, kvadratisk hus, 

kun ca. 25 m2 stort indvendig, der formentlig 

har hørt sammen med ét af langhusene. Huset 

ses nederst til højre på planen fig. 2. 

Ofte har en gård bestået af et langhus med 

stald og et eller to småhuse. Specielt ved det 

lille hus var, at der lige uden for indgangspar-

tiet lå den største sten på hele pladsen – den 

målte 70 x 110 cm og var 40 cm tyk.  

Det er meget almindeligt, at der i indgangs-

partiet og lige udenfor ligger stenbrolægnin-

ger for at modvirke sliddet ved den daglige 

færdsel, men denne var i overstørrelse, og det 

må have kostet en del besvær at få den an-

bragt. Der var imidlertid ikke tvivl om, at den 

var lagt der med vilje. Den viser, at huset har 

haft en vis status og måske er blevet brugt til 

forskellige specielle arbejdsopgaver.  

 

Langhusene 
Langhusene udgjorde den helt dominerende 

hustype. De var meget ensartede i størrelse og 

indretning. Længden lå mellem 11 og 14 m, 

og bredden mellem 4,5 og 5,5 m. Nogen stør-

re forskel i beboernes status eller økonomi har 

der næppe været. Den største variation var 

ildstedets placering, idet man næsten lige så 

ofte har boet i husets østenden som i vesten-

den. Dette kan skyldes specifikke forhold, 

f.eks. små variationer i terrænet. Husene var 

af samme type som beskrevet ovenfor med 

tykke græstørvsvægge – et koncept, som var 

enerådende i Thy igennem 700 år. Det kendes 

også langs resten af vestkysten, mens man 

østpå holdt sig til træbyggede huse. Gulvene i 

beboelsen var enten lerstampede eller belagt 

med skrivekridt. 

I vestenden af et af langhusene sad morterste-

nen, som blev brugt når der skulle gruttes 

korn til maden, endnu på plads i gulvets tyk-

ke, gule ler tæt ved ildstedet, der havde et 

stenunderlag som varmelager og derover en 

lerkappe, der var brændt rød under brugen. I 

nærheden lå skår af flere lerkar som må have 

indgået i husgerådet.  

Ud fra skårene art dømme stammer huset fra 

ca. 100 f.Kr. På dette tidspunkt fortæller ro-

merske historieskrivere om Kimbrernes og 

Teutonernes lange vandring mod Rom, og 

årsagen har ofte været set som dårlige livsvil-

kår hjemme, der tvang folk til at søge ud i 

verden.  

Der er imidlertid intet i fundene, som antyder, 

at der har været folketomt i Thy på denne tid. 

Faktisk er der kun ca. 700 m til den næste 

boplads fra omtrent samme tid, som ligger 

lige nordøst for gården Skibstedgård. 
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3. En landsby fra ældre jernalder ved 

Skibstedgård.   Plan fig. 4 

………………………………………………. 

Skibstedgård ligger ved foden af den store 

moræneknold, som alle tre bopladser på om-

fartsvejen knytter sig til. Halvvejs oppe ad 

skråningen lå i tiden kort før Kristi fødsel en 

jernalderlandsby med huse liggende ved siden 

af hinanden på en øst-vest gående række, føl-

gende højdekoterne.  

Inden for det ca. 60 m brede område, som 

udgjordes af vejtracéen og arbejdsarealerne, 

blev der fundet i alt 6 huse, der ud fra lerkar-

skårene at dømme stammer fra et tidsrum på 

100 - 150 år. Husenes placering tyder på, at 

de kan have ligget på stedet samtidig. Den 

meget klare grundplan over bebyggelsen dan-

ner en stærk kontrast til virvarret af overlap-

pende huse ved Vorring II.   

 

Beliggenhed 

Terrænet, hvor husene lå, skråner mod syd 

ned mod en SV-NØ gående lavning, der 

strækker sig ud mod et stort område med hæ-

vet stenalderhavbund. Ved den anden ende af 

lavningen, ud mod den hævede havbund, der i 

jernalderen antagelig har været et fugtigt om-

råde med gode græsningsmuligheder, ligger 

den førnævnte boplads ved Smedegård. Fra 

bopladsen ved Skibstedgård kan man tydeligt 

se transformatorstationens master. 

 

Fremgangsmåde 

Da overjorden var gravet af med gravemaski-

ne forestod et stort arbejde, da hustomter og 

brolægninger skulle frilægges med håndkraft. 

Ligesom ved Vorring havde der ved Skib-

stedgård ligget langhuse med tørvevægge og 

gulve af ler og skrivekridt. I flere tilfælde var 

de bevarede spor dog ret sparsomme, men 

gennem kendskabet til husenes normale struk-

tur kunne det lade sig gøre at rekonstruere den 

oprindelige grundplan. 

Efter registrering af alle spor i selve gulvni-

veauet blev der igen gravet af med maskine 

ned til undergrunden, hvor sporene  

efter husets stolper var bevaret. 

 

Den vestlige gård 

Længst mod vest lå to huse tæt sammen – et 

langhus af den normale type med 1 m tykke 

græstørvsvægge, lerklinet gulv og indervæg, 

to rækker indvendige stolper, der bar taget, 

indgang midt for begge langsider og et ildsted 

midt i vestenden. I østenden sås sten på 2 

rækker, som formodentlig er rester af greb-

ningen i stalden. Huset blev gennemskåret af 

en grøft, hvor naturgasledningen løber. På 

grund af et tykt, dækkende muldlag blev huset 

ikke erkendt da gasledningen blev gravet ned, 

men takket være det samme tykke muldlag 

gjorde gasledningen kun begrænset skade. 

Nord for husets østende lå et kort, kvadratisk 

hus med et meget velbevaret lergulv, men 

uden det sædvanlige, stenunderlagte ildsted. 

Kun nogle rødlige pletter i leret fortalte, at der 

fra tidtil anden havde brændt bål på gulvet. 

Ligesom ved Vorring II har dette hus sand-

synligvis hørt til langhuset sydfor, og kan 

have været brugt til værksted, vævestue eller 

lignende. Østfor denne gård har der været en 

naturlig lavning i terrrænet, som var blevet 

brugttil affald, og på et tidspunkt var dækket 

af en uregelmæssig brolægning, så man kunne 

færdes der.  

 

De østlige gårde 

Øst for affaldshullet lå pladsens største hus, 

der har været 13 m langt. Det lå nord for de 

øvrige og lidt længere oppe ad skrænten, og 

var derfor mindre velbevaret. Et ildsted i 

vestenden og en usædvanlig stor, stenlagt 

grebning i østenden gør det dog muligt at re-

konstrueret huset med hjælp af stolpehuller i 

undergrunden. En lille samling sten viste, at 

der havde været en indgang i sydsiden, og fra 

den førte resterne af en stenlagt sti ned mod et 

lille hus tæt sydøstfor.  

Dette hus var egentlig et langhus en miniatu-

re, for selv om det kun målte 7 x 4,5 m ind-

vendigt, havde det både en vestende med ler-

gulv og stenlagt ildsted, en indgang midt i 

hver langside og en østende med en lille, sten-

sat grebning og endnu et ildsted. På et tids-

punkt har det muligvis været en ganske lille, 

selvstændig gårdsenhed, men på et tidspunkt 
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ser dele af østenden ud til at være dækket af et 

nyt kridtgulv - måske ved overgang til en an-

den anvendelse i forbindelse med det store 

hus.  

I den østlige gruppe huse lå der desuden 2 

relativt små langhuse, der kan være selvstæn-

dige gårde.  

 

Beskedne fund 

Selve genstandsmaterialet fra Skibstedgård er 

ikke imponerende ved første øjekast, hvilket 

er typisk for de fleste jernalderbopladser. 

Til trods for navnet jernalder findes der kun 

sjældent jerngenstande på disse pladser. Jern 

var kostbart, og man passede på det. Kun hvis 

et hus brændte ned og man måtte flygte i en 

fart, finder vi ting, som havde større værdi i 

datidens samfund. Uanselige sten og lerkar-

skår rummer imidlertid også oplysninger.  

Stenene har været brugt til at banke og hamre 

med i mange sammenhænge  i dagliglivet,  og  

lerkarskårenes rande og udsmykning fortæller 

bl. a. om bopladsens alder. 

 

 
 

Et lille udsnit af fundene fra jernalderboplad-

sen ved Skibstedgård. Skåret til venstre med 

pålagte lerstrimler med fingerindtryk findes 

magen til på en samtidig boplads ved Balle-

rum, 2,5 km. mod nordøst. Der kan meget vel 

have været kontakt mellem de to bopladser. 

 

 

 

Kridtgulve og knogler 

I flere af husene var gulvet mere eller mindre 

belagt med skrivekridt, som der jo var let ad-

gang til i området, Det samme var tilfældet 

ved den store Smedegård-boplads 1 km læn-

geremod øst.  

Her havde de mange kridtgulve over hinanden 

givet fremragende bevaringsforhold for knog-

ler, især dyreknogler, der gav et væld af in-

formationer vedr. husdyrhold, jagt, fiskeri 

m.m.  

Vi havde håbet på noget lignende ved Skib-

stedgård, men da der stort set kun var én fase i 

hvert hus, fandt vi ikke de samme forseglede 

og beskyttede affaldslag. Der fandtes et min-

dre antal dyreknogler, og ved opslemning af 

lagene i vand blev der fundet forkullet korn 

og frø, som kan fortælle lidt om afgrøderne på 

marken og bevoksningstyper i omegnen. Det-

te arbejde er endnu ikke foretaget. 

 

To forskellige bopladstyper 

Selve det, at bopladsen ved Skibstedgård var 

så forskellig fra Smedegård, er imidlertid også 

en styrke. Den giver en meget klar fornem-

melse af fordelingen af husenes størrelse og 

placering inden for et udsnit af pladsen og 

inden for et afgrænset tidsrum.  

Den er derfor en kontrast til Smedegård og 

også Vorring II, hvor de mange overlappende 

huse gør det vanskeligt at skelne et øjebliks-

billede af bebyggelsen i en enkelt fase. Bo-

pladsen ved Skibstedgård føjer derved en ny 

facet til billedet af jernalderbebyggelsen i 

området. Også på en anden måde udgør den et 

supplement til Smedegård : Skibstedgårdbo-

pladsen ser ud til at have været bebygget i en 

periode, hvor der var færre mennesker på 

Smedegårdbopladsen.  

 

Det kan ikke bevises, at nogle af Smedegårds 

beboere flyttede bort og for en kortere periode 

bosatte sig ved Skibstedgård. Muligheden er 

imidlertid til stede, og Skibstedgårdpladsens 

karakter af at være opstået mere eller mindre 

på én gang modsiger i hvert fald ikke teorien. 
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Nærbillede af et bebyggelsesmønster 

De slutninger, der umiddelbart kan drages på 

baggrund af bopladserne fra ældre jernalder 

ved Vorring II og Skibstedgård refererer til 

det lokale univers – de giver et mere nuance-

ret og præcist billede af, hvordan man indret-

tede sig i egnen omkring Nors i de sidste to 

århundreder før Kristi fødsel og lidt senere. 

Det kan lyde som ret ubetydelige resultater af 

en stor arbejdsindsats, sammenlignet med 

udgravninger, der giver de store, spektakulære 

fund. Netop samspillet mellem forskellige 

bebyggelsesformer og det omgivende land-

skab er imidlertid af stor betydning for at for-

stå den måde, samfundet fungerede på i en 

tid, hvor der var ved at ske store forandringer.  

 

Udsyn 
Ude i Europa var romerriget for alvor ved at 

etablere sig som den helt dominerende stor-

magt, og det kom også heroppe til at give 

navn til den efterfølgende periode af jernalde-

ren – romersk jernalder, der begynder 50- 100 

år efter bebyggelsen ved Skibstedgård, og ved 

afslutningen af bebyggelsen ved Vorring II. 

Kun Smedegårdbopladsen fortsætter ind i den 

nye tid. 

I den foregående periode – førromersk jernal-

der - i hvis senere del bopladserne ved Skib-

stedgård og Vorring II har været beboet, var 

man længere sydpå i Jylland begyndt at flytte 

sammen i store, indhegnede landsbyer, hvor 

ét af husene som regel skiller sig ud som det 

største, måske høvdingesædet. Også blandt 

gravene skiller nogle sig i periodens sidste del 

ud ved deres rigdom og ved at indholde gen-

stande, som kommer langt borte fra. Samfun-

dene heroppe var ikke isolerede fra omverde-

nen,men stod i forbindelse med de store høj-

kulturer sydpå i Europa. 

På denne tid blev et fremmed og eksotisk 

sølvkar nedlagt i en mose ved Gundestrup i 

nærheden af Års, og ved Dejbjerg blev to for-

nemme vogne ligeledes nedlagt i mosen, beg-

ge dele antagelig som et offer til guderne. 

Gennem et af de mest berømte mosefund, 

Grauballemanden, kan vi bogstavelig talt få 

sat ansigt på de mennesker, som vi ellers kun 

har et indirekte kendskab til ud fra fundene. 

 

Afslutning 
De tre udgravninger, der blev foretaget forud 

for omfartsvejen omkring Nors, gav værdifuld 

viden om et område, hvis oldtidsbebyggelse 

kun var fragmentarisk kendt.  

Bebyggelsen viste sig ikke at være jævnt for-

delt langs tracéen, men at koncentrere sig på 

de syd- og sydvestvendte sider af en moræne-

bakke i den nordlige del. Dette afspejler et 

klart valg hos oldtidens beboere i området. 

Ved Sønderby blev der fundet to anlæg fra 

vidt forskellig tid, men begge endnu relativt 

sjældne i Thy. De stolpebyggede indhegnin-

ger fra bronzealderen er en thylandsk speciali-

tet, som også er under udforskning i andre 

sammenhænge, og indhegningen fra Sønderby 

vil indgå i en samlet fremlæggelse.  

Bopladsen fra yngre jernalder samme sted er 

med til at fylde et af hullerne i vor viden om 

oldtidsbebyggelsen i området.  

Bopladserne fra ælder jernalder ved Vorring 

II og Skibstedgård stammer fra en tid, hvor 

der er gjort mange fund i andre dele af Thy. 

Det gælder imidlertid ikke egnen omkring 

Nors, hvor de nye fund gør det muligt at an-

skue bebyggelsesmønsteret mere dynamisk 

som et samspil mellem større og mindre be-

byggelser inden for et geografisk område. 

Endelig kom middelalderhuset ved Vorring II 

med de kridtfyldte stolpehuller ind som en 

kærkommen forøgelse af de meget få kendte 

hustomter fra middelalderen i Thy 

 

Rapport 

Anne-Louise Haack Olsen, cand.mag 
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Som yderligere læsning kan anbefales Jørgen 

Jensen :  Danmarks Oldtid,  bd. 2 og 3. 
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