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Indledning
Rapporten omfatter en redegørelse for de arkæologiske undersøgelser, der i maj-oktober 2009
blev gennemført på en grund øst for Sjørring Kirke. Baggrunden for udgravningen var opførelse af
et maskinhus ved Sjørring Kirkegård. Anlægsarbejdet skulle foregå på en nyerhvervet grund, hvor
der tidligere havde været gartneri. Det undersøgte areal havde en udstrækning på ca. 400 m2.
Bygherre var Sjørring Menighedsråd. Udgravningen foregik fra 18. maj til 8. oktober 2009.
Udgravningens resultater
Udgravningen foregik i et areal beliggende tæt øst for Sjørring Kirke; feltet var placeret ca. 50 m
sydøst for kirkens kor og umiddelbart uden for det østlige kirkedige. Denne kirkenære placering og
udbytterige resultater fra tidligere udgravninger i Sjørring bevirkede, at der forventedes fund af
væsentlige fortidsminder i det pågældende område. Dermed ville udgravningen kunne supplere
vores viden om Sjørrings bebyggelse i vikingetid og tidlig middelalder. En prøveundersøgelse
gennemført december 2008 bekræftede, at der var bevaret kulturlag og spor af bebyggelse i
området, og på det grundlag planlagdes de egentlige arkæologiske undersøgelser.
Området, der tidligere havde været gartneri, var karakteriseret af et op til 80 cm tykt muldlag, som
var ensartet i farve og struktur og stort set fundtomt. Dette muldlag, der formentlig havde været
gennemgravet mange gange, mens der var gartneri på grunden, kunne umiddelbart rømmes af
med rendegraver. Herefter kunne det arkæologiske gravearbejde gå i gang.
Under muldlaget lå kulturlag – spættet og tydeligt lagdelt jord med indhold af trækul, aske, ler,
arkæologiske fund og spor efter bygninger. Lagene er dannet ved århundreders aktiviteter i
området, hvor affald, organisk materiale og formentlig også udjævnede jordvægge og –diger (se
nedenfor) har øget muldens tykkelse. Takket være det overliggende muldlag var de op til 1 m
tykke kulturlag i store dele af feltet uforstyrrede af moderne aktiviteter.
Kulturlagene rummede en del fund og anlægsspor. Anlæggene tolkes som rester af huse, skeldiger
og -grøfter samt affaldsgruber og -lag. Karakteristisk for anlæggene var, at de var noget
fragmenterede og gravet ned oven i hinanden. Disse mange forstyrrelser gav overordnet indtryk
af, at området havde været ret intensivt benyttet i perioden, der ud fra de udgravede anlæg og
fund, kunne dateres til vikingetid (ca. 800-1050) og tidlig middelalder (ca. 1050-1200).
Området har således været bebygget i en periode på mindst 400 år. De topografiske forhold på en
sydvendt skråning har været optimale for bosættelse, og efter kirkens anlæggelse har området
været landsbyens ”centrum”.
Fund og anlæg i kulturlagene
Der blev i kulturlagene undersøgt anlæg, der tolkes som hørende til de såkaldte tørvevægshuse.
Huse af denne type er udgravet flere gange i Thy, og især i Sjørring-området er der fundet
velbevarede rester af husene. Senest er der i 2008 udgravet levn af huse med tørvevægge,
lergulve og ovne ved Tinggård i Sjørrings sydøstlige udkant (jnr. THY3471). Husene har tykke
ydervægge af græstørv, lergulve og en forholdsvis stor ovnkonstruktion inde i huset. Husets
indgange er ofte repræsenteret ved stenbrolægninger. Huse af denne type dateres til perioden
1100- og 1200-tallet, altså tidlig middelalder.
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Rekonstruktionstegning af tørvevægshus fra tidlig middelalder (ca. 1050-1200) v. Birthe Mølgaard.

Tegning af interiør i tørvevægshus v. Birthe Mølgaard. Tegningen viser, at ovnen fyldte meget i huset.
Kvinden der spinder med håndten, lerkarrene og kværnstenen til højre i billedet er baseret på arkæologiske
fund af disse genstande, der ofte findes i huse af denne type.

Ved den aktuelle udgravning ved kirkegården undersøgtes rester af to ovnanlæg og lerpletter
tolket som rester af gulve, der kan henføres til hustypen. Af vægge og andre konstruktionsdetaljer
var kun bevaret sporadiske levn, så tolkningen baseredes på enkeltelementernes lighed med
tidligere udgravede anlæg.
Den bedst bevarede ovn fremstod i fladen som en stor, gul-orange lerplamage. Leret var rester af
ovnkonstruktionen, der har bestået af en leropbygget kuppel over en bund af sten og ler. Det var i
udgravningen tydeligt, at stenene fra ovnbunden var blevet fjernet, efter ovnen var taget ud af
brug. Muligvis er de genbrugt i en ny ovn et andet sted. Der var spor af indfyringsåbning mod vest,
og her formentlig også en ildgrube, hvor man har kunnet placere en gryde på de gløder, der havde
opvarmet ovnen.
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Rester af ovn fra middelalderhus, overleveret som massivt, gul-orange lerlag. Foto THY5096 dg 078 og 228.

Kuppelovne af denne type findes ofte i tørvevægshusene. Dette skyldes primært, at jorden fra
græstørvsvæggene ved nedrivning af huset ofte blot er jævnet ud og har sikret gode
bevaringsforhold for f.eks. gulve og ovne.

To tenvægte af brændt ler fra håndtene til spinding af uld og hør. Tenvægtene har en diameter på 3,5-4 cm.
Tenvægte findes en forholdsvis hyppigt i tørvevægshusene og er tydelige vidnesbyrd om, at beboerne har
arbejdet med spinding.

Under disse husrester lå i kulturlaget fire store sten i en nord-sydgående række. To af stenene var
genanvendte mortersten, altså sten med en rund fordybning, skabt ved gentagen kværning af korn
o. lign. med en mindre sten. Denne fremgangsmåde ved forarbejdning af korn blev bl.a. anvendt i
jernalderen (500 f.Kr. til 800 e.Kr.), og sådanne sten findes ofte ved udgravning af jernalderens
huse.
Stenene kan muligvis have fungeret som støtte for en stolperække, f.eks. de tagbærende stolper,
der typisk stod midt i middelalderhusenes langsgående akse. Dem, der har bygget det pågældende
hus, har således fundet en praktisk løsning på problemerne – de udhulede sten har dels holdt
stolpen godt fast, dels beskyttet den mod fugt fra de underliggende jordlag.
Udover en stensamling i den nordre ende, der formentlig har fungeret som brolægning i
indgangen, kunne hverken gulve eller ovne med sikkerhed relateres til konstruktionen. Også dette
hus var således sporadisk repræsenteret i de arkæologiske levn.
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Stensamling N356, set fra syd ( THY5096 dg190) samt nærbillede af den ene af morterstenene

Såvel i kulturlagene som i undergrunden var der langsgående aftegninger og fyldskifter, der
tolkedes som rester af diger og/eller grøfter. De repræsenterer skel eller hegn i området, og flere
af dem havde parallelle forløb. Diger og grøfter af denne type findes hyppigt i udgravninger af levn
fra perioden og vidner om, at man har opdelt jorden i grunde eller parceller, og desuden at der har
været hegn om græsgange og kålhaver ved gårdene.
Fund og anlæg i undergrund
Da kulturlagene med de tilhørende rester af huse og diverse aktiviteter var gravet væk, lå der en
flade bestående af ler og sand, som ikke er berørt af menneskelige aktiviteter - i arkæologisk
fagsprog betegnet undergrund.
I undergrunden kunne ses en mængde mindre og større mørke aftegninger, der hver
repræsenterede nedgravninger foretaget fra et højre niveau. Fylden i disse nedgravninger
indeholder organisk materiale, og derfor er jorden her mørkfarvet, heterogen og evt. med indhold
af arkæologiske fund. Nedgravningerne adskiller sig både i fladen og i lodrette snit forholdsvis
skarpt fra den omliggende undergrund.
Aftegningerne tolkedes som rester af grubehuse, nedgravede gruber, grøfter og stolpehuller (se
nedenfor). Disse anlæg var ganske tæt liggende og overlappede delvis hinanden; dermed
repræsenterede de også flere faser og understøttede indtrykket af en intensiv udnyttelse af
området. Det udgravede felt var forholdsvis lille, og derfor var det kun i begrænset omfang - ved
hjælp af faste mønstre i stolpehullernes placering og karakter - muligt at udskille potentielle
grundplaner fra huse og lignende.
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Planen viser feltet i undergrundsniveau. De mange aftegninger repræsenterer forskellige nedgravninger og
anlæg. De aflange strukturer er grøfter. De små aftegninger er stolpehuller, mens de større, lyseblå cirkler
er rester af grubehuse.

I den nordlige del af feltet kunne ved efterbearbejdningen og ud fra undersøgelse af
stolpehullerne udskilles mulige rester af et hus med fire sæt tagbærende stolper og dele af
vægforløbet bevaret (markeret med lilla på planen nedenfor). Huset har været mindst 15 meter
langt og ca. 7 meter bredt.
Huse af denne type har haft vægge af tømmer og/eller lerklining, og de erkendes ofte blot som
stolpehuller, da gulvlag og aktivitetsflader typisk er fjernet af aktiviteter i senere perioder.
Evt. kommende udgravninger i området vil formentlig bibringe nye fund, der kan supplere billedet,
da det dermed vil være muligt at kortlægge bebyggelsen over et større areal.
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Nordlige del af feltet. Markering af stolpehuller, der i menes at forme en husplan. De grå felter er stenene
fra ovenfor omtalte stolperække. De to formodede huse overlapper hinanden – huset med stenrækken er
yngst.

I feltets vestlige del undersøgtes et stolpehul med en diameter på 70 cm og en dybde på 39 cm.
Nederst i fylden lå en stor flad sten, der havde kløvemærker. Stenen, der må være anbragt i hullet
som støtte for en stolpe, formodes på grund af disse mærker at kunne knyttes til kirkebyggeriet.
Her kan den være affald fra det stenhuggerværksted, hvor man har hugget kvadrene til; dermed
dateres stolpehullet til 1100-tallet eller senere. Stolpehullets sammenhæng med andre anlæg
kunne ikke afgøres, så vi kan ikke afgøre, hvilken type konstruktion, det er en del af.

Stolpehul med den kløvede sten og foto af stenen med antydninger af kløvespor.

I feltet blev i alt 14 anlæg tolket som grubehuse. De hører til den del af bebyggelsen, der dateres
til vikingetid (800-1050), men eftersom flere af dem overlapper hinanden, har de ikke været i brug
samtidig.
Grubehusene fremstod som ovale, mørke fyldskifter, der dels kunne erkendes i kulturlagene, dels
fremkom, da der blev gravet til undergrund. Nogle anlæg blev snittet manuelt og udgravet
forholdsvis minutiøst, andre blev snittet med maskine. Ved udgravning af anlæggene undersøgtes
det, om der var spor af eventuelle gulvlag eller andre strukturer bevaret. Desværre var lagene i
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grubehusene stort set fundtomme. Dog fremkom i et af husene en klump ler, der tolkedes som
ubrændte vævevægte.
Grubehuse blev typisk anvendt som vævehytter, hvor man havde en opretstående væv, hvis trend
blev holdt stram ved sådanne vævevægte af ler.

Grubehusene fremstod som mørke aftegninger i den lyse undergrund.

Rekonstruktionstegning af grubehus, der havde nedgravet gulv. Ud fra fund af vævevægte mener man at
grubehusene ofte blev brugt som vævehytter.
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Klump af gult ler, tolket som ubrændte vævevægte, efterladt i et grubehus. Til højre en vævevægt af brændt
ler, fundet i udgravningen.

Udover grubehusene var der også andre større nedgravninger, såkaldte gruber i området.
Gruberne var fyldt med tørveaske og tolkedes som affaldshuller.
I feltets sydvestlige hjørne undersøgtes en grube med relativt stort indhold af potteskår. Det var
gråbrændte skår af forholdsvis groft gods og modsat udgravningens øvrige fund havde det
stregornamentik. Keramikken dateres til germansk jernalder (ca. 400-800 e.Kr.). Denne grube var
det eneste anlæg i udgravningen, der var ældre end vikingetid. Løsfund af tildannede flintstykker
repræsenterer dog også aktiviteter i sten- eller bronzealder, dog uden at der blev fundet
tilhørende anlæg.
Datering
Bebyggelsesresterne i kulturlagene overlapper stratigrafisk hinanden og stammer dermed fra flere
faser i aktivitetsperioden. Det er ikke muligt at udskille fasernes nærmere datering, men de
placeres i den overordnede dateringsramme sen vikingetid/tidlig middelalder, ca. 900-1200.
Dette baseres på, at grubehuse typisk optræder i vikingetids bebyggelser (ca. 800-1050), mens
tørvevægshuse med ovne af den type, der er fundet her, andre steder i Sjørring er dateret til 1100og 1200-tallet (Charlotte Boje Andersen og Anne-Louise Haack Olsen: Tørvehuse i Thy. Om at
udgrave middelalderlige landbebyggelser med mange kulturlag. Arkæologisk Forum nr. 24, 2011, s.
22-26).
Dermed kan dele af bebyggelsen have eksisteret samtidig med den romanske kirke. Som omtalt
blev et stykke granitsten med kløvespor fundet i et stolpehul, og en anden lignende sten (se
billede nedenfor) fremkom ved bortgravning af hovedbalken på udgravningens sidste dag. Disse
sten er måske hjembragt fra stenhuggerpladsen i tilknytning til kirkebyggeriet. Dermed har vi en
interessant kobling af bebyggelse og kirke – et faktum, der også i dag fremgår meget tydeligt, jf.
billedet på forsiden af denne rapport.
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Sten med spor efter kløvning i øverste kant, x145. Kan sandsynligvis knyttes til kirkebyggeriet.

Fundenes datering synes at understøtte anlæggenes datering. Keramik i form af halvkuglekar og
kuglepotter samt fund af klæberstensskår og glimmerskifer er typiske for denne periode, men har
samtidig så bred en dateringsramme at fundene ikke kan indsnævre dateringen af de udgravede
anlæg yderligere. De fundne metalgenstande, primært jern men også et par bronzefragmenter
bidrager ikke til nærmere fastlæggelse af dateringen.

Næsten helt halvkuglekar, typisk for vikingetiden.

Flere skår havde klinkhuller efter reparationer.
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Til venstre et fragment af en kværnsten af granatglimmerskifer. Kværnsten af dette materiale var udformet
som drejekværne. Stenene importeredes fra Norge. Til højre en Lille hvæssesten, som har været brugt til
finere slibe- og hvæsseopgaver, f.eks. af kniv, saks eller nål.

Der blev ikke påtruffet anlæg eller fund, der kan henføres til den yngre middelalder eller senere
perioder. Dette kan skyldes, at bebyggelsen er flyttet fra området, eller evt. at senere aktiviteter
fuldstændigt har fjernet sporene. Det massive muldlag, der forsegler kulturlagene, anses for at
være resultat af en tilførsel af muld eller evt. tørvemateriale, udført som en form for
jordforbedring i senmiddelalder eller senere. Det nuværende kirkegårdsdige er opført oven på
muldlaget.
Undersøgelsens perspektiver
Som allerede nævnt gav kulturlagene i det undersøgte felt tydeligt indtryk af, at området havde
været tæt bebygget og udnyttet i vikingetid og middelalder. Bebyggelsen lå lige ved kirken, der i
middelalderen må betragtes som byens centrum. Vi ved fra tidligere udgravninger, at 1000- til
1200-tals bebyggelsen i Sjørring har haft en forholdsvis stor udstrækning. Det faktum, at Sjørring
rummer både en fornem kirke, en middelalderlig borg og en temmelig vidtstrakt landbebyggelse i
vikingetid og middelalder giver Sjørring en særlig position. Også af den grund vil Sjørring generelt
være i fokus, når der skal laves anlægsarbejde eller i eventuelle forskningsmæssige
sammenhænge. Dertil kommer, at hele den sydlige del af Sjørring er udpeget som Kulturarvsareal.
Konkret bør fremtidige anlægsarbejder på grunden Næstrupvej 6, hvoraf den sydlige del nu er
udgravet, kun foretages efter forudgående udgravninger. Søgegrøften fra 2008 og konkrete
overvågningsopgaver viser, at kulturlagene er mindst lige så velbevarede på den nordlige del af
grunden. Der er muligvis kælder under nogle af bygningerne, men de omgivende arealer er
formentlig velbevarede.
Det pointeres, at der ikke er foretaget prøvegravninger i arealet umiddelbart syd for det
eksisterende hus og ud mod Næstrupvej, hvor der i en næste etape skal etableres
parkeringspladser. Der bør også her foretages prøvegravninger forud for anlægsarbejdet.
Sjørrings topografi, terræn og undergrund
Udgravningsfeltet var placeret på en sydvendt skråning, tæt på skrænten ned mod det tidligere søog vådbundsområde, der tidligere var en del af Sperring Sø. Det terrænfald mod syd, der kunne
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følges i undergrunden, var i overfladen mere eller mindre udlignet af de overliggende kultur- og
muldlag.

Luftfoto af kirken, den nye kirkegårdsafdeling og derimellem grunden med gartneri, markeret med rød oval.

Kirkegården ved Sjørring Kirke består af en gammel afdeling, der ligger omkring kirken og omgives
af et markant stendige. Dertil kommer en nyere kirkegårdsafdeling, der ligger sydøst herfor, men
ikke i umiddelbar tilknytning til den gamle kirkegård. Arealet mellem de to afdelinger har indtil for
få år siden været en privat grund med bebyggelse, og jorden blev anvendt som gartneri.
I forbindelse med indretningen af den nye kirkegårdsafdeling, sydøst for det udgravede felt, blev
der ikke foretaget arkæologiske undersøgelser, derfor havde man på forhånd ikke kendskab til
undergrundens karakter, muldlagets tykkelse og eventuelle arkæologiske objekter på dette sted.
Fra tidligere udgravninger ved vi dog, at undergrunden i Sjørring er meget sten- og grusholdig
moræne, og at muldlaget kan være ret tykt. Der er i øvrigt efterretninger om, at der har været
foretaget grusgravning, hvor den nye kirkegårdsafdeling ligger.
Sjørring Kirke og kirkegård ligger på en markant forhøjning med fald især mod syd og sydvest.
Feltet var således placeret på en sydvendt skråning, tæt på skrænten ned mod det tidligere sø- og
vådbundsområde, der tidligere var en del af Sperring Sø.
Området var karakteriseret af et meget tykt muldlag. Muldlagets tykkelse betød, at der især i
feltets sydligste del ikke var nyere forstyrrelser i kulturlag og anlæg. I feltets nordøstlige halvdel,
hvor muldlaget kun var omkring ½ meter tykt, var kulturlag og undergrund i nogle områder dog
præget af rødder fra buske og træer.
De tykke muldlag er tydeligvis dannet siden den tidlige middelalder, hvis anlæg og kulturlag de
overlejrer. Fænomenet med et forholdsvis tykt muldlag er velkendt fra andre landsbyer og
kirkenære omgivelser i Thy. Mulden er antagelig resultat af en landbrugspraksis, hvor man har
forbedret jorden i indmarken ved tilførelse af græstørv, en metode der er velkendt fra regionen

(Aaby, B. & P.B.Vegger: Tykke muldlag fortæller om brug af tørvegødning. Arkæologiske udgravninger i
Danmark 1995, 30-39). Det var tydeligt, at diget omkring kirkegården var placeret oven på mulden.

Det nuværende kirkedige må således være forholdsvis ungt.
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Der er ikke påtruffet eventuelle ældre kirkegårdsafgrænsninger i Sjørring, heller ikke ved
gennembrydningen af diget, foretaget (under overvågning af Nationalmuseet) i november 2009.
Under muldlaget kunne i undergrunden følges et terrænfald mod syd, som i feltet var mere eller
mindre udlignet af de ovenliggende kultur- og muldlag. Undergrunden bestod i det udgravede
areal af gulbrun, grumset sand- og lermoræne.

Oversigtsplan over området med søgegrøften indtegnet med rødt. Den grønne firkant markerer omtrentligt
det areal, der blev udgravet. Tegning fra arkitektfirmaet Jørgen Raabys Tegnestue I/S.

Bebyggelsen i Sjørring landsby ligger nu tæt vest, nord og øst om kirken, mens der er ubebygget i
den lavning syd for kirkegården, der indtil midten af 1800-tallet var den nordlige del af Sperring Sø.
Sjørring Kirke er en forholdsvis stor romansk kirke med sengotisk våbenhus og tårn fra 1929. De to
indgange i skibet er udsmykket med søjleportaler og syd for apsis er et gravsted med to
udsmykkede, romanske gravsten. Uover Sjørring er det kun i Vestervig, man i Thy finder
søjleportaler på de romanske kirker; de udsmykkede gravsten er også af en unik karakter.
Sydvest for kirken ligger det store voldsted Sjørring Volde, der traditionelt dateres til 1100-tallet,
men reelt er udateret og også kan være fra 1300-tallet ligesom et flertal af egnens øvrige
voldsteder.
Såvel kirke som voldsted indikerer, at Sjørring i middelalderen har haft en særlig position. En af
forklaringerne kan være Sjørrings topografiske beliggenhed mellem de to søer, Sjørring Sø og
Sperring Sø, der begge er udtørret i 1800-tallet. Landtrafik mellem det sydlige og det nordlige Thy
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har skullet passere Sjørring, og det gør lokaliteten betydningsfuld. Ved voldstedet er fundet rester
af en bro over et vandløb, og der er ved udtørringsarbejderne gjort flere våbenfund fra
vikingetiden.
Sjørring er generelt rig på fortidsminder, og der er i de sidste årtier gennemført flere arkæologiske
udgravninger andre steder i byen. De udgravede anlæg har først og fremmest kunnet dateres til
vikingetid og tidlig middelalder. Der har altså været bebyggelse af en vis udstrækning i de nævnte
perioder. Senest er der i 2008 udgravet rester af tidlig middelalderlige tørvevægshuse østligt i
byen (jvf. THY 3471) samt forskellige anlægsspor fra en vikingetidsgård vest for kirken og nord for
voldstedet (jvf. THY 2198).
Udgravningens data
Udgravningens journalnummer: THY 5096. KUAS journalnr. 2009-7.24.02/THY-0007.
Anvendte numre: Anlæg, N1-N556. Fund x10-x153. Tegninger T1-T35. Digitale fotos D1-235.
Udgravningsdata tastet ind i MUD. Deltagere: Udgravningsleder og ansvarlig for beretning,
cand.mag. ph.d. Charlotte Boje H. Andersen, arkæolog, cand.mag. Alice Bolt-Jørgensen.
Periodevis: arkæolog cand.mag. Mette Roesgaard Hansen, arbejdsmand Leif Hartmann Petersen,
amatørarkæolog Aksel Kristensen. Maskinkraft leveret af Entreprenør Jesper Tilsted.
Plan over udgravningen

Oversigt over gruber, stolpehuller og grøfter i feltet, dels i undergrund, dels i kulturlagene.
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