Kulturhistorisk rapport

THY 6149
Søndergård, Nors sogn, Hillerslev herred, lokalitetsnr. 110206-122
Undersøgelse af del af en boplads fra bronzealderen med hustomter.
Etape 2 og etape 3A, 2014-2015
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Undersøgelsens forhistorie
Udgravningerne ved Søndergård skyldes, at der løbende indvindes grus på et område, hvor der har
været en bebyggelse i bronzealderen. Grusgravningen er begyndt ved østkanten af et stort
højdedrag og rykker efterhånden vestpå . Hver gang et nyt areal skal udnyttes, bliver der først
lavet arkæologiske forundersøgelser og udgravninger af de påtrufne oldtidsminder. De første
søgegrøfter på arealet (Etape 1) blev gravet i 2005, men ved denne lejlighed fandtes kun et par
gruber, og der blev ikke foretaget mere. I 2014 blev yderligere en del af området længere mod
vest inddraget til grusgravning, og i denne forbindelse blev der trukket nye søgegrøfter (Etape 2).
Her dukkede et velbevaret hus op (Hus 1). Dette hus blev udgravet i foråret 2014 .
Allerede samme år blev der i det sene efterår trukket søgegrøfter på det tilstødende areal mod
vest, hvor grusindvindingen skulle fortsætte (Etape 3). Der blev fundet stolpehuller, der blev tydet
som spor efter i alt 4 huse. Indvinderen ønskede ikke at få hele det nye areal udgravet i første
omgang, så kun den østligste del blev færdigundersøgt (Udgravning etape 3A). Her viste der sig at
være to hele huse og en del af et tredje (hus 6) inden for det udpegede udgravningsareal. 2 huse lå
uden for udgravningsarealet og vil blive undersøgt senere samen med vestenden af hus 6. Denne
rapport omhandler udgravningsetaperne 2 og 3A.

Luftfoto af området fra 2012-13 med alle søgegrøfter indtegnet (gul streg). De fire østligste
søgegrøfter, i det afgravede område, er fra 2005 (Etape 1). Udgravningsområdet Etape 2 fra 2014
med hus 1 er indrammet med hvidt og det udpegede undersøgelsesområde for Etape 3A fra 2015
med rødt. Arealet øst for det røde felt vil blive undersøgt i en kommende kampagne.
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Kort over landskabet omkring grusgraven ved Søndergård. Kortet er et såkaldt lidar-kort, der kun
viser terrænhøjden – ingen træer, huse eller lignende. Søgegrøfter og udgravningsfelter er
indtegnet, og det ses tydeligt, hvordan grusindvindingen bevæger sig mod vest ind over
højdedraget. Bebyggelsen er især koncentreret på den højeste del. Den omgivende sorte streg
markerer det areal, hvor der må graves grus.

Topografi og fortidsminder i området.
Lokaliteten er beliggende i et storbakket morænelandskab på den østlige det af et højdedrag, ca.
1,8 km sydøst for Nors Sø. Søen var i stenalderen en havbugt med adgang til Nordsøen.
Undergrunden består af moræneler med kalkstumper, flintskærver og mindre bjergarter. Længere
nede findes grus og herunder skrivekridt. Muldlaget var over det meste af området ca. 30 cm tykt.
Normalt fremkom moræneler med sten og grus lige under pløjelaget, men et enkelt sted sås under
pløjelaget ca. 20 cm brunsort, kompakt gammelt muldlag.
I området kendes et stort antal høje, både fredede og overpløjede, og adskillige gravfund fra
bronzealderen. Kun ca. 500 m øst for grusgraven blev der således i 1978 undersøgt en stenkiste,
der indeholdt brændte knogler, en guldarmring og et bronzesværd fra ældre bronzealder.
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Udsnit af kort fra Fund og Fortidsminder. Udgravningsområdet er markeret med en rød cirkel og
gravfund sb.nr. 95 Nors sogn med en grøn cirkel.

Udgravningens forløb og metode
Det forhistoriske kulturlag var helt fjernet ved pløjning, og kun hullerne efter de jordgravede
træstolper i husene kunne ses som mørke pletter i den lyse undergrund, når pløjelaget var fjernet,
sammen med forskellige gruber, hvor der bl.a. er blevet lavet mad. Stolpehuller og gruber blev
snittet ved, at halvdelen blev gravet væk, så man kunne se dybden, hvilken fyld der var i m.m.

Snittet grube med trækul i fylden.
Snittene blev registreret ved foto og tegning. Der blev taget mange prøver af fylden med tilbage til
museet. Den er skyllet igennem et særligt apparat, der sorterer alt forkullet materiale fra. Det er
f.eks. kornkerner og avner fra rensning af kornet og fra madlavning. Der kan også være
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planterester fra den tørv, der ofte blev brugt til at fyre med. Materialet kan nu gemmes og vil blive
undersøgt af en botaniker. Herved kan vi få oplysninger om, hvilke afgrøder man dyrkede, og ud
fra markukrudt og andre vilde planter kan man sige noget om dyrkningsmetoder, arealudnyttelse
og bevoksningen i området i bronzealderen. Forkullet korn kan desuden anvendes til C14- datering
af husene. De naturvidenskabelige analyser er endnu ikke foretaget.

Udgravningens resultater

Oversigtsplan hvor huse, der er undersøgt i etape 2 og 3A, er markeret med en grå skygge. Den røde streg
markerer det udpegede undersøgelsesområde i etape 3A. ”Hus 5” vil blive undersøgt i næste etape
sammen med den vestlige del af hus 6. Hus 2 og hus 6 kan ikke have eksisteret samtidig.

Der blev udgravet i alt tre huse : Hus 1, hus 2 og hus 3, samt en del af hus 6, der gik uden for det
afsatte udgravningsområde og vil blive færdigundersøgt i næste etape.
Selve gulvet i husene er for længst pløjet op og det, vi ser i dag, svarer til fundamenterne i
moderne huse. De giver ikke detaljerne i indretningen, men kan vise noget om hvor store husene
var og hvordan de var placeret i landskabet. Hvis der er bevaret vægge kan man sige noget om
husets størrelse, ruminddeling, indgange og byggeskik.
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Huse
Det bedst bevarede hus er hus 1, udgravet i etape 2. Det var det eneste hus, der havde delvist
bevarede vægge, som kan give informationer om byggemåden og om husets bredde. Væggene
bestod af ret tætstillede stolper, hvorimellem der sandsynligvis har været fletværk med lerklining.
Huset var ca. 6,3 m bredt og mindst 20 m langt. I østenden var væggen ikke bevaret, så det kan
ikke siges nøjagtigt, hvor langt huset har været. Formentlig har der været en indgang midt for hver
langside, måske hvor stolpehullerne N33 og N26 ses på planen nedenfor.
Inde i huset har taget været båret af to rækker kraftige stolper på langs af huset, som derved får
en treskibet grundplan med et bredt midterrum og to smallere ”sideskibe”. Denne grundplan var
den altdominerende gennem flere tusind år, helt op til middelalderen.
Der var flere mulige koge/ildgruber eller jordovne med rester af sten, der har været opvarmet og
brugt ved madlavningen. Det er dog ikke sikkert, at de alle har været i brug i huset. Et egentligt
ildsted blev ikke fundet, men det er antagelig fjernet ved pløjning. Normalt vil det have ligget i
husets vestende, der som regel er beboelsesenden. Østenden kan have være til oplagring,
værkstedsaktiviteter eller lignende.
Huset minder med sine lige vægge og de tætstillede stolper meget om bronzealderhuse, der er
fundet i Thisteds østlige udkant ved Fårtoft. De stammer fra midten af bronzealderen, omkring
1100 – 1000 f. Kr. C14-dateringerne vil vise, om hus 1 har den samme alder.

Plantegning af hus 1. Tagstolperne inde i huset er markeret med sort.
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Mens hus 1 ligger lidt fornemt afsondret fra de øvrige, ligger hus 2, 3 og 6 i en klynge. Faktisk viser
placeringen af gavlene, at hus 2 og hus 6 nok ikke har fungeret samtidig. Det er heller ikke givet at
hus 2 og hus 3 har ligget der på én gang – de kan være to udgaver af det samme hus, der bare er
flyttet lidt. De to huse er næsten lige store og har begge 7 par tagbærende stolper.

Plan over husene 2, 3 og 6. Husenes formodede udstrækning er markeret med grå skygger. Hus 6
går muligvis uden for det afdækkede område. Den røde plet i hus 3 markerer en koge- eller
ildgrube med ildsprængte sten, som kan høre til huset. De øvrige ildgruber, som ikke kan knyttes
sikkert til et enkelt hus, er markeret med et kryds.
Disse tre huse havde kun meget lidt eller slet ikke noget af væggen bevaret, men ud fra de få
bevarede detaljer og ved at sammenligne med hus 1 kan man nogenlunde bedømme bredden.
Hus 2 har to dørstolper i sydsiden og 1 mulig dørstolpe i nordsiden. Hvis man tager grundplanen
for hus 1 og lægger den oven på hus 2, ser man at tagstolperne inde i huset ligger lige over
hinanden – husene har været næsten identiske (se planen nedenfor). Det gælder først og
fremmest i vestenden af husene, hvor familiens daglige tilværelse udspillede sig. Her ligger
placeringen af de tagbærende stolper næsten oven i hinanden.
Det er et almindeligt træk, at vestenden af huset var konstrueret efter et mere fast skema end
østenden, hvor der ikke ser ud til at have været lige så stramme regler, formentlig fordi denne del
af huset var beregnet til diverse arbejdsprocesser, oplagring m.v. Det er også i vestenden, vi ser
den største afstand mellem de tagbærende stolpepar. Det betyder, at der her var et større rum til
rådighed til alle husholdningens aktiviteter.
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Grundplanen af hus 1 (stolpehuller med rødt omrids) lagt oven på grundplanen af hus 2 (sorte
stolpehuller). Bemærk det store sammenfald i vestenden. Også de to dørstolpehuller i sydsiden af
hus to ligger omtrent i linje med sydvæggen i hus 1, hvor indgangen ikke var lige så tydelig.

Uden for husene
Mellem hus 2 og hus 3, og øst for hus 1, blev der fundet mange stolpehuller og koge/ildgruber, der
ikke umiddelbart kan sættes ind i en sammenhæng eller tolkes som huse. En del af dem er
antagelig spor af mere midlertidige konstruktioner – tørrestativer, skure m.m. og af udendørs
aktiviteter, f.eks. madlavning i koge/ildgruber.
Lige vest for vestgavlen i hus 1 sås i søgegrøften ved forundersøgelsen spor efter noget, der kunne
ligne en vinkelbøjet grøft. Den slags grøfter kendes fra andre bopladser, hvor de har dannet skel
eller indhegninger, og derfor blev der afdækket lidt ekstra areal ved undersøgelsen i etape3A. Der
viste det sig, at der ikke var tale om en vinkelgrøft, men om to gruber eller lignende samt et
grøftforløb, der ikke kunne genfindes i de øvrige felter eller søgegrøfter.

Undersøgelsens videre perspektiver
I egnen omkring Nors kendes mange gravhøje fra bronzealderen med gode gravfund – både
mænd, kvinder og børn ligger begravet her. Derimod er der stort set ikke udgravet nogen
bopladser fra bronzealderen i området. Til gengæld er der i andre dele af Thy, bl.a. i Bjerre Enge i
Nordthy og i området omkring Thisted, udgravet pladser med mange hustomter fra midten af
bronzealderen. For indeværende tolkes de mange huse som udtryk for en højkonjunktur ved
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midten af bronzealderen med mange tætliggende bebyggelser i hele Thy, men da størsteparten af
de hidtil daterede huse stammer fra mindre områder, er det af stor forskningsmæssig betydning at
få undersøgt og dateret huse fra lokaliteter i andre dele af Thy for at afgøre, om den store
bebyggelsestæthed er et generelt fænomen i hele området, hvilket de mange gravhøje tyder på.
Området ved Søndergård er vigtigt for udforskningen af bronzealderens samfund og bebyggelse
fordi der mulighed for efterhånden at dække et større område, efterhånden som grusindvindingen
skrider frem. Samtidig er der ingen nyere bebyggelse på arealet, som forstyrrer billedet. Indtil
videre er der kun fundet spor efter bebyggelse i bronzealderen. Ud fra topografien på stedet er
det forventeligt, at der vil dukke flere huse op efterhånden som råstofindvindingen bevæger sig
mod vest ind over den højeste del af bakken.

Thy i bronzealderen
Bronzealderen strækker sig over ca.1200 år, fra omkring 1700 til omkring 500 f.Kr., hvor
jernalderen begynder.
Fra den ældre og mellemste del af bronzealderen stammer hovedparten af 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 billedet af
bronzealderens Thy som et åbent landskab med gravhøje på næsten hver eneste højdedrag. Det
var beboet af bønder, der dyrkede jorden og havde flokke af husdyr, som græssede på store
overdrev.
Bronzealderfolkene boede i velbyggede langhuse, der som oftest lå enkeltvis eller et par stykker
sammen, med tilhørende indhegninger.

Højgruppen Lynghøje mellem Nors og Vester Vandet.
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Undersøgelsens data
Sb.nr. 122 Nors sogn, Hillerslev herred. 11.0206-122
Museum Thys jour.nr. THY 6149
KUAS jour. nr. 2013-7.24.02/THY-0003
Arkæolog: Alice Bolt-Jørgensen, Museum Thy
Maskine : Gravemaskine på bånd stillet til rådighed af indvinderen
Indvinder: Sjørring Entreprenør- & Vognmandsforretning, Vorupørvej 35, Sjørring, 7700 Thisted
Undersøgelsen blev betalt af indvinderen.
Etape 2 blev udgravet i perioden 24.03 - 07.04 2014, og Etape 3A i dagene 20.03 – 22.04.2015.
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