Museet for Thy og Vester Hanherred

Del af udgravningsområdet set fra NNV med Limfjorden og Mors i baggrunden

Bygherrerapport
Fårtoft 6, Journalnr. THY 6081
Udgravning af seks huse fra mellemste og yngre bronzealder forud for byggemodning
Rapport Cand.mag. Alice Bolt-Jørgensen
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Undersøgelsens forhistorie
I dagene 10/8 – 19/8 2011 foretog Museet for Thy og Vester Hanherred en større arkæologisk
forundersøgelse på et ca. 4 ha stort område ved Vestergårdsvej i den østlige udkant af Thisted.
Undersøgelsen var foranlediget af byggeselskabet Bach og Bojsen, som ønskede at udstykke arealet øst for
Vestergårdsvej til parcelhusbyggeri. Udstykningsarealet omfatter ca. 4 hektar og ligger øst og sydøst for
tidligere udstykkede arealer (se beretninger for THY 6004 Fårtoft V, THY 5011 Fårtoft III, THY 5032 Fårtoft IV
og THY 3984 Storodde/Vibedal). Der fandtes seks huse dateret til den mellemste og yngre del af
bronzealderen fordelt på området.

Udgravningens resultater
Den egentlige udgravning af området iværksattes 19/3 2011 og afsluttedes 30/5 2011. Ved udgravningen
fremkom resterne af seks stolpebyggede huse (Hus I-VI), en stenlægning, N91, en forhistorisk grøft, N6, en
recent grøft, N216, samt adskillige anlæg, der ikke kunne sættes i nogen konstruktionsmæssig
sammenhæng, men som formodes at være bopladsaktiviteter samtidige med husene. Husene havde
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Plan over udgravningsområdet med de seks bronzealderhuse
varierende bevaringsgrad, da der var forskel på især hvor mange vægstolper var bevaret. Hus I havde en
meget velbevaret østende med vægge, to indgangspartier, skillevæg, tagbærende stolper og en ildgrube.
Den vestlige del af huset lå delvist dækket af et eksisterende fredet dige, men det vestligste sæt
tagbærende stolper og måske også vestgavlen blev erkendt. Hus II havde velbevarede spor efter de
tagbærende stolper, to indgangspartier og skillevæg samt ildgruber. Vægforløbene var bedst bevaret i
vestgavlen og den vestlige del af sydvæggen. Hus III havde velbevarede spor efter de tagbærende stolper
og ildgruber samt to indgangspartier og en skillevæg. Desuden var væggene godt bevarede på nær den
vestlige ende af nordvæggen og østgavlen. Til gengæld sås i Hus III en oprindelig vestgavl og en udvidelse af
huset mod vest med en ny vestgavl, et ekstra sæt tagbærende stolper, ny ildgrube og et nyt vægforløb i
sydvæggen. I Hus IV var alle stolpehuller efter de tagbærende stolper bevaret med en ildgrube i hver sin
ende af huset. Også her var to indgangspartier og en skillevæg. Ydervæggene i hus IV var dårligt bevaret,
men de erkendte stolpehuller var nok til at fastslå vægforløbet i hele huset. Hus V havde ligeledes bevaret
spor efter alle tagbærende stolper samt flere ildgruber og to indgangspartier med tilhørende skillevæg.
Væggene var bedst bevaret i husets østende. I Hus VI var alle tagbærende stolper bevaret med en ildgrube i
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hver ende af huset. Desuden sås to indgangspartier og en skillevæg. Væggene var bedst bevaret i
vestenden af huset.

Topografi, terræn og undergrund
Det udstykkede område er beliggende i Thisted bys østlige udkant, tæt ned mod Thisted Bredning.
Stednavnet Fårtoft, der nævnes første gang 1365, er knyttet til den samling gårde og huse, der ligger
mellem Thisted og Eshøj Plantage.
Fra områdets sydgrænse er der ca. 400 m til den nuværende fjordbred mod syd. Området, der hidtil har
været agerjord, ligger omkring kote 12 på en jævn flade, jævnt skrånende mod syd, ned mod fjorden.
Undergrunden bestod i udgravningsområdet overvejende af kridt med et dækkende lag af moræneler af
vekslende tykkelse. Der sås talrige dyregange, samt flere fyldskifter der tolkes som spor efter væltede
træer. Muldlaget var usædvanligt tykt, overvejende mellem 40 og 60 cm, stedvis op til 70-80 cm. Det
bestod af mørk gråbrun muld. Under muldlaget sås flere steder i området det gråsorte humøse lag, som
udgjorde oldtidens muldlag.

Undersøgelsens forløb
Muldjorden blev rømmet af, så undergrunden og de mørke fyldskifter blev afdækket. De fremkomne
fyldskifter blev indmålt med GPS og efterfølgende oversigtsfotograferet. I samtlige anlæg blev der lagt
profilsnit. Der blev udtaget floteringsprøver af alle tagbærende stolper samt af ildgruber. Ildgruber med
sten på overfladen blev fotograferet med et søm i hvert hjørne som derefter blev indmålt med GPS med
henblik på fotogenopret. Stenlægningen N91 blev tegnet med tegneramme og de to tilhørende profilsnit
ligeledes tegnet i hånden.
Det oprindeligt foreslåede udgravningsfelt 1 blev udvidet med 32 m mod vest, til søgegrøft D. Desuden blev
der nord og syd for feltet trukket nye søgegrøfter mellem de oprindelige. Der blev søgt efter de i
prøvegravningen fremkomne fyldskifter men ikke mange af dem blev genfundet. Udvidelsen af feltet og de
ekstra søgegrøfter skulle sikre at der ikke var oversete huse eller andre anlæg i området. Ligeledes blev der
i felt 2 trukket ekstra søgegrøfter mellem de oprindelige. Endelig blev felt 3 udvidet ca. 9 m mod nord og ca.
30 m i en smal tange øst for Hus III.
De udtagne prøver er blevet floteret, hvorved forkullede korn og frø m.m. kan udsorteres. De kan give
oplysninger om, hvilke afgrøder der har været dyrket og om bevoksningen i området. Desuden vil
kornkerner blive anvendt til C-14 datering af husene. Dette er endnu ikke foretaget.

Andre fortidsminder i området
Knap 1 km øst for det udgravede område ligger Eshøj med flere gravhøje fra bronzealderen, desuden findes
efterretninger om mulige gravhøje fra bronzealderen både vest og nord for undersøgelsesområdet.
Området er en del af et større udstykningsområde i Thisteds østlige del, hvor der løbende har været
foretaget arkæologiske forundersøgelser og udgravninger i takt med byggeaktiviteten. Herved er opnået et
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usædvanligt godt overblik over bebyggelsesstrukturen i bronzealderen, og der er i flere kampagner
undersøgt velbevarede hustomter.

Kort over Fårtoft området med udgravede bronzealderhuse. Undersøgelsesområdet fra 2011 er indrammet
med grønt.

Thy i bronzealderen
Bronzealderen strækker sig over ca. 1200 år, fra omkring 1700 til omkring 500 f.Kr., hvorefter jernalderen
begynder. Fra den ældre og mellemste del af bronzealderen stammer de mange gravhøje, der stadig
præger landskabet i Thy. De vidner om, at landsdelen i bronzealderen rummede et blomstrende og
velfungerende samfund. Mange fund af våben og smykker af bronze, ind imellem også af guld, fra tidens
grave vidner om velstand og kontakt til andre egne. Udover hustomter er fund af dyrefolde og
indhegninger, marker med spor efter pløjning samt naturvidenskabelige undersøgelser i moser og
begravede jordlag med til at tegne et billede af bronzealderens Thy som et åbent landskab med gravhøje på
næsten et hvert højdedrag. Landskabet var beboet af bønder, der dyrkede jorden og havde flokke af
husdyr, som græssede på store overdrev. Bronzealderfolkene boede i velbyggede langhuse, der lå enkeltvis
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eller et par stykker sammen, med tilhørende indhegninger. Husene stod formentlig kun i 30-40 år hvorefter
et nyt blev opført, ofte et lille stykke væk, men stadig inden for bopladsens område. Senere vendte man
måske tilbage til stedet og opførte et nyt hus over eller ved siden af det gamle. De seks huse ved Fårtoft 6
har således næppe været beboet samtidig. I de enkelte huse har formentlig boet omkring otte personer –
svarende til en familiegruppe med forældre, børn og bedsteforældre.

Husene ved Fårtoft 6
De seks huse er alle typiske bronzealder-langhuse, orienteret omtrent øst-vest med en lille drejning mod
nord som huse på landet har været det helt op til nutiden. Væggene bestod af tætstillede stolper med
lerklinet fletværk imellem. Inde i huset stod to rækker fritstående stolper, der bar taget. Selve gulvet er for
længst pløjet op, og det man finder i dag er sporene efter de huller, som tagstolper og vægstolper stod i.
Det er således først og fremmest husets grundplan, vi kan se, mens f.eks. tagets konstruktion ikke kendes
med sikkerhed. Grundplanen kan imidlertid fortælle meget om dagliglivet i bronzealderen.

Hus I set fra øst med det fredede dige i baggrunden

Hus I
En del af Hus I’s vestende lå under et fredet dige og derfor mangler den del på planen, men ellers var huset
velbevaret med en næsten ubrudt række af vægstolpehuller, to indgange placeret overfor hinanden i nordog sydvæggen, en nord/syd gående skillevæg midt i huset, stolpehuller efter de tagbærende stolper og en
kogestensgrube, en gravet fordybning med lidt trækul i fylden der har fungeret som en jordovn, hvor der er
lavet mad med varme sten fra et ildsted i nærheden. Huset var 6,5 m bredt og 16,8 m langt, og muligvis
længere end det, da vestgavlen nok ikke er fundet.
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Hus II

Hus II nordøstligt i udgravningsområdet.
Hus II lå ca. 30 m nordøst for Hus I. Det var noget længere end Hus I, 26,4 m langt og 6,3 m bredt. Men
ellers lignede de to huses grundplaner hinanden. Også Hus II havde vægge af enkeltstillede stolper og to
indgange overfor hinanden i nord- og sydvæggen med dørstolper der var lidt indrykket i forhold til væggen.
Dørstolperne genkendes i øvrigt på, at de er dybere nedgravet end vægstolperne. Der var desuden en
skillevæg midt i huset, tagbærende stolper i sæt hele vejen ned gennem huset og to jordovne, en i hver
ende af huset. I Hus II var især sydvæggen og vestgavlen velbevaret, mens nordvæggen kun lod sig erkende
ved nogle enkelte stolpehuller.

Hus III
Hus III lå ca. 10 m sydøst for Hus I lige nord for skellet til ejendommen Fårtoftvej 115. Det var 21,1 m langt
og 6,8 m bredt i vestenden men kun 5,6 m bredt i østenden. Det sås, at huset på et tidspunkt var blevet
forlænget vestpå med opbygningen af en ny bred vestgavl og indsættelsen af et sæt nye tagbærende
stolper. Stolpehullerne fra den gamle vestgavl sås stadig 3 m øst for den nye gavl. Ellers lignede Hus III både
Hus I og Hus II med vægge af enkeltstillede stolper, to indgange overfor hinanden i nord- og sydvæggen
med dørstolper der var lidt indrykket i forhold til væggen, en skillevæg midt i huset, tagbærende stolper i
sæt hele vejen ned gennem huset og jordovne, hvoraf en tilhørte det oprindelige hus, mens en anden
længere mod vest formentlig har fungeret i forbindelse med udvidelsen af huset.
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Hus III med vestforlængelsens stolpehuller udfyldt med en lidt mørkere lilla farve end de øvrige vægstolper.

Hus IV
Hus IV lå på den anden side af det eksisterende dige, ud mod Vestergårdsvej. Huset var 23 m langt, 7 m
bredt i vestenden og 5,5 m bredt i østenden. Der var ikke mange vægstolpehuller bevaret, til gengæld sås
alle huller efter de tagbærende stolper samt to jordovne som lå helt klassisk placeret i hver sin ende af
huset midt mellem fire tagbærende stolper. Denne placering var næsten standard i tidens byggeri. Hus IV
havde ligesom de andre huse en indgang i hver langvæg og en nord-sydgående skillevæg midt i huset.

Hus V
I den sydligste del af udgravningsområdet fandtes endnu et hus, Hus V, som var 23,6 m langt og 6 m bredt i
østenden. Vestendens væglinje var ikke bevaret, så her kunne husets bredde ikke måles. Hus V’s grundplan
var meget lig de øvrige huse i Fårtoft 6 med tagbærende stolper sætvis ned gennem husets længde, to
indgangspartier placeret overfor hinanden i langvæggene og jordovne. Hus V havde dog ingen skillevæg den kan godt have været der, men der var ikke bevaret synlige spor af den.

Hus VI
I området nordøst for Hus IV fandtes endnu et hus, Hus VI. Dette hus var 24 m langt men har været længere
idet østgavlen ikke var bevaret. Huset var 6,6 m bredt i vestenden og 6 m bredt i østenden. Det er
karakteristisk for husene i Fårtoft, at vestenden er bredest. Hus VI havde ligesom de øvrige huse to
indgange placeret overfor hinanden i langvæggene og indrykkede dørstolper. Også placeringen af de
tagbærende stolper, skillevæggen og jordovnene var som i de øvrige huse. I det hele taget kan man sige, at
husene i Fårtoft nærmest kan betegnes som typehuse med ganske få variationer. Der var ganske simpelt én
bestemt måde at bygge et hus på og den model brugte alle. Der er langt til nutidens mere individuelle
byggestil som præger området i dag.
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De ”tomme” områder i Hus VI, f.eks. midt i huset, skyldes de varierende bevaringsgrader i området. Nogle
steder stod stolpehullerne tydeligt frem i undergrunden som mørke plamager, andre steder var de væk.

I et af stolpehullerne fra en tagbærende stolpe i Hus VI sad store stykker keramik fra et kar. Keramikken er
med til at datere anlægget
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En stenlægning
På østsiden af diget helt mod nord i udgravningsfeltet fandtes en stenlægning, N91, med mange stykker
keramik spredt blandt stenene. Stenlægningen lå for langt væk fra nogle af husene til at høre sammen med
dem, men keramikkens udseende daterer stenlægningen til samme periode som husene, nemlig den
mellemste og yngre del af bronzealderen. Hvad stenlægningen har været anvendt som vides ikke med
sikkerhed.

Stenlægningen N91 lå helt op af diget og fortsatte sandsynligvis ind under det. Men der blev ikke fundet
sten på den anden side af diget.

Grøfter
Helt mod vest i udgravningsfeltet langs Vestergårdsvej fandtes et grøftforløb, N6, som regnes for at være
forhistorisk men ikke nærmere dateret. Grøften havde spor af vandaflejringer og har været åbentstående.
Den knytter sig ikke umiddelbart til nogle af husene, men kan måske tilskrives de forskellige andre
bopladsaktiviteter i området så som diverse gruber og stolpehuller der ikke syntes at indgå i
bygningskonstruktioner. Umiddelbart øst for det fredede dige fandtes endnu en grøft, N216, som anses at
stamme fra anlæggelsen af diget, hvor man med materialet fra grøften har dannet diget.

Grøften N216 og diget set fra syd. Grøften er den mørke stribe af jord vest for landmålerstokken
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En sten i vejen
Mod udgravningens afslutning dukkede en stor kampesten frem på kanten til skellet mod ejendommen
Fårtoftvej 115. Det blev besluttet at grave stenen fri for at undersøge bagsiden for eventuelle runetegn
eller endnu ældre afmærkninger. Snart viste det sig dog at det ikke var første gang stenen var forsøgt
gravet frem, for rundt om den sås tydeligt grænsen fra en nedgravning. Fyldet i nedgravningen så ikke
forhistorisk ud, og da stenens overflade blev børstet af, viste der sig langs kanten, en række riller som var
spor fra bortsprængning af stenens top. Engang, vist nok i starten af 1900 tallet, blev en vej anlagt på dette
sted. Da man kom til den store sten har man, efter først at have forsøgt at grave den op, sprængt den
øverste del af og dernæst anlagt vejen hen over. Også i denne omgang fik stenen lov til at blive liggende.

Stenen, den tidligere lodsejer Godiksen og hunden Simba

Udgravningens perspektiver
Fundene fra de mange gravhøje har givet os en stor viden om, hvordan folk i bronzealderen gik klædt, og
hvordan deres våben og smykker så ud. Indtil for ca. 30 – 40 år siden vidste man til gengæld næsten intet
om, hvordan de boede, eller hvordan deres daglige tilværelse formede sig. Man kunne kun beskrive livet i
bronzealderen på baggrund af de dødes grave. Først inden for de senere år er der for alvor begyndt at
dukke bronzealderhuse op i større omfang. Det første hus fra ældre bronzealder i Thy blev fundet i 1990
ved Bjerre Enge i Nordthy. I dag kendes adskillige huse fra denne tid, men det er meget få, der er så
velbevarede og har så mange detaljer som husene fra Fårtoft. Fundene herfra er derfor en meget vigtig brik
i det arbejde, der foregår i øjeblikket med at undersøge bronzealderens bopladser og huse i Thy. Endnu
mere betydning får fundene fra Fårtoft fordi de indgår i et stort område, hvor der ved gentagne
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udgravningskampagner i takt med byggemodningen er ved at tegne sig et klart billede af bebyggelsen for
ca. 3000 år siden. På den måde hjælper de til at bringe os nærmere på de mennesker, hvis gravhøje den
dag i dag udgør et karakteristisk og væsentligt indslag i landskabsbilledet i Thy.
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