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Indledning 
Området omkring Vester Hassing har været beboet siden stenalderen, og der kendes således en mængde 

fortidsminder i området fra både stenalder, bronzealder, jernalder og middelalder.  I forbindelse med 

nedlæggelsen af to elektrodekabler mellem Vester Hassing og Nørre Sørå ved Asaa fremkom et antal nye 

fundsteder fra bronzealder og ældre jernalder (se tidstavle side 2). 

Undersøgelsens baggrund 
I sommeren 2011 skulle Energinet.dk nedlægge to elektrodekabler mellem Vester Hassing og Nørre Sørå. 

Da kabeltracéet for en stor del løb gennem områder med mange kendte fortidsminder, anbefalede 

Nordjyllands Historiske Museum at der udførtes en arkæologisk forundersøgelse forud for nedlæggelsen af 

kablerne. Den arkæologiske forundersøgelse foregik ved, at der med gravemaskine anlagdes en ca. 2 m 

bred grøft i kabeltracéets længderetning, hvor mulden fjernedes. Nede i undergrunden kunne 

arkæologerne så se, om der var bevarede spor af fortidig aktivitet.  

Ved forundersøgelsen fandtes fire områder med en mængde sådanne spor, hvor der derfor blev foretaget 

en arkæologisk udgravning før kablet blev nedlagt. Derudover fandtes der på tre steder enkelte spor af 

fortidig aktivitet. Disse blev undersøgt med det samme. 

Energinet.dk finansierede jf. Museumsloven forundersøgelsen og den senere udgravning. 
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Fig. 1. Luftfoto med kabeltracéet markeret med grønt og de fire områder markeret med rødt. Enkeltliggende 
aktivitetsspor er markeret med sorte stjerner. 
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Lokalområdet i oldtiden 
Området omkring Vester Hassing, Gandrup, Stae og Vester Aslund Plantage udgør et plateau, der i oldtiden 

har været omgivet af vådområder. På kortet fig. 2 markerer de sorte stjerner tidligere registrerede 

oldtidsfund og fortidsminder i området. Det ses at plateauet har været et populært sted at opholde sig i 

fortiden. De markerede fund og fortidsminder spænder dateringsmæssigt fra stenalderen og frem. 

 
 

Det er imidlertid bronzealder og ældre jernalder vi skal beskæftige os med her, da det var efterladenskaber 

fra disse perioder, der dukkede op under udgravningerne. Fra bronzealderen kendes der i området både 

bopladser, gravhøje og fund af sten med skåltegn. Skåltegnene er en del af den billedverden, 

bronzealdermenneskene efterlod sig, hugget ind i sten.  

I ældre jernalder ser det ud til, at bebyggelsen af plateauet tager til, og de arkæologiske fund fra denne 

tidsperiode er særligt righoldige. De omfatter bl.a. en stor boplads ved Overbygård ved Stae, hvor der 

fandtes adskillige gårde samt bl.a. resterne af en nedbrændt kælder, hvor man havde gemt forråd og 

værdigenstande, heriblandt et sværd. Også i Vester Hassing, tæt på kirken, er der udgravet en stor boplads 

med begravelser.  

 

Undersøgelsens resultater 

Bopladsrester med lertagningshuller og brandgrave 

De to sydligste fundområder (A og B på kortene fig. 1 og fig. 2) lå på hver sin side af Halsvej, lige vest for 

Vester Hassing. Her fandtes spor af bosættelse i form af to hustomter, gruber gravet i forbindelse med 

aktiviteter omkring husene, samt store huller hvor der er blevet taget ler. Derudover fandtes resterne af to 

Fig. 2. Kortudsnit med digitale 

højdereliefdata lagt over et kort med veje, 

vandløb mm. De sorte stjerner markerer 

tidligere registreringer af oldtidsfund og 

fortidsminder i området. De røde prikker 

markerer udgravningerne i denne 

undersøgelse. 
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brandgrave. Dateringen for både bosættelse og begravelser ligger omkring overgangen mellem 

bronzealderen og jernalderen, dvs. i århundrederne omkring  år 500 f. Kr.  

Hustomterne var langhuse af den såkaldt treskibede type. Det vil sige, at huset er konstrueret af to rækker 

af tagbærende stolper med en vægkonstruktion rundt om. Derved opstår der tre aflange rum i huset som 

benævnes skibe (se fig. 3 og fig. 4). Hustypen, der er en videreudvikling af den toskibede konstruktion (med 

én tagbærende stolperække), kendes fra bronzealderens start til vikingetidens slutning, hvor den afløses af 

huse med den tagbærende konstruktion i væggen (bindingsværk). 

 

 

Fig. 1. Rekonstruktionstegning af et tre-skibet oldtidshus, hvor husets tagbærende konstruktion bæres af to parallelle 
rækker af tagbærende stolper i husets indre. 

 

Fig. 4. Tværsnit af et treskibet langhus. Det, der var bevaret af husene på udgravningen, svarer til det, der vises under 
den røde stiplede linie. 
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Lertagningshullerne 

Hullerne, hvor der er blevet taget ler, fremstod efter at mulden 

var blevet fjeret som store mørke plamager i den lyse 

undergrund. De mørke plamager er opstået ved at folk i 

fortiden gentagne gange har gravet ler op, hvorefter mørk 

muld er skredet ned i hullerne.  

Lertagningshullerne fandtes på to steder, hvor undergrunden 

bestod af ler af god kvalitet.  

Dengang som nu var ler en vigtig ressource. Hvor vi i dag bruger 

ler til mursten til huse, kunne man også dengang bruge ler ved 

husbyggeri, dog var det i så fald i form af lerklinede vægge. 

Lerklinede vægge laves ved at man fremstiller et grenskellet 

mellem vægstolperne, og på grenskellettet klasker man en 

masse, der består af ler og komøg.  

Om end endnu vigtigere var leret som råmateriale til keramik. 

Både gryder til madlavning og beholdere til opbevaring var 

keramiske. 

 

Brandgravene 

De to brandgrave var dårligt bevarede. Således var der kun få 
centimeter tilbage af det hul, som resterne af den døde i sin tid 
var blevet lagt ned i. Det sås dog at brandgravene nok var af 
den type, der kaldes brandpletgrave. Begge gravene indeholdt 
knoglerester og trækul samt skår fra lerkar. I den ene fandtes 
desuden resterne af en kniv af jern.   
 

Fig. 5. Den ene af brandpletgravene efter at der er lagt et tværsnit 
igennem den og halvdelen er taget op. 
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Kogegrubefelt 
Længere mod nord, lige nord for Omfartsvejen nordvest 

for Vester Hassing, ved Ravnsgaarde (C på kortene fig. 1 og 

fig. 2), fandtes et såkaldt kogegrubefelt. Det er et område, 

hvor der ikke findes andet end kogestensgruber, men til 

gengæld rigtig mange af dem. Kogestensgruber er en slags 

jordovne, hvor man har tilberedt mad ved hjælp af varme 

sten. Der fandtes 82 kogestensgruber på en strækning på 

ca. 70 m i det 10 m brede kabeltracé. På fig. 7 ses en 

plantegning af kogegrubefeltet, hvor kogestensgruberne 

er farvet efter dybde. Kogestensgruberne varierede i 

omkreds og dybde, men ud over det lignede de fleste af 

dem hinanden meget. 

Kogegrubefelter findes typisk adskilt fra samtidig 

bebyggelse. Man må forestille sig at det har været et sted, 

hvor man kom igen og igen for at gøre noget helt bestemt, 

der involverede tilberedning af mad. Da bopladsen ikke er 

lige i nærheden, er maden sandsynligvis også blevet spist 

på stedet. Om der er tale om en særlig slags fest, eller et 

ritual i forbindelse med menneskenes tro, eller noget helt 

andet, er svært at afgøre. Det er karaktaristisk at der ikke 

findes noget at det affald, der almindeligvis findes på 

bopladser, på kogegrubefelterne. På bopladser finder 

man oftest rester af de lerpotter, som beboerne brugte til 

madlavning og opbevaring, samt muligvis andre 

redskaber. Ingen af de 82 kogestensgruber, der blev 

undersøgt, indeholdt rester af lerpotter eller redskaber. 

Af samme grund var det også umiddelbart vanskeligt at 

sige, hvornår kogegrubefeltet havde været i brug. 

Normalt giver de oldsager, der findes på en udgravning, 

arkæologerne de første fingerpeg om, hvilken tidsperiode 

der er tale om, via en såkaldt typologisk datering (se 

faktaboks om datering side 8). Heldigvis ved vi fra andre 

fund af kogegrubefelter, at de mest findes i 

bronzealderen. For at få en mere sikker datering udtog vi 

jordprøver fra nogle af kogestensgruberne. Fra 

jordprøverne kan man udtage forkullet materiale, der kan 

bruges til en naturvidenskabelig datering – en 14C 

Fig. 6. Øverste tegning viser en kogestensgrube med ild i. På tegningen under er bålet slukket efter stenene er varmet 
tilstrækkeligt op, og en indpakket steg er placeret på de varme sten og dækket med tørv. Billedet nederst viser en 
kogestensgrube fra udgravningen. Halvdelen af gruben er fjernet, så der er fremkommet et tværsnit. 
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datering. Da sådanne dateringer tager tid at udføre, venter vi 

stadig på resultaterne. 

 

 

Gårdsanlæg fra ældre jernalder 
Omkring 600 m nord for kogegrubefeltet (D på fig. 1 og fig. 2) 

fandtes et område, der har været bebygget i det meste af 

ældre jernalder, fra omkring 500 f.Kr. til omkring 400 e. Kr. 

Denne bebyggelse er beskrevet i artiklen ”Dydskovgård”, som 

er vedlagt, og skal derfor ikke beskrives nærmere her. 

 

  

Fig. 7. Plantegning af kogegrubefeltet med anlæggene farvet 

efter dybde.  
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Enkeltliggende kogestensgruber 
Både sydligst i tracéets forløb og længst mod nordøst løber 

tracéet gennem arealer, hvor der engang har været hav, fjorde 

eller sunde. I løbet af oldtiden har landhævning gjort at 

arealerne er blevet til land, og har stået som store vådområder, 

nogle steder med mose. Ude i disse vådområder fandtes to 

steder spor af menneskelig aktivitet i form af én enkelt 

kogestensgrube. Disse kogestensgruber skal nok ikke opfattes 

som resterne af en fest eller et ritual lige som 

kogestensgruberne i kogegrubefeltet. Derimod er der 

sandsynligvis tale om efterladenskaber fra nogen, der har været 

ude at udnytte vådområdernes ressourcer, evt. gennem jagt. 

Under jagten har man tilberedt et måltid ved hjælp af en 

jordovn, og muligvis også overnattet. Det ser dog ikke ud til at 

man er blevet på stedet i længere tid. Kogestensgruberne kan 

være anlagt i bronze- eller jernalder.   

Sammenfatning og perspektivering 
Udgravningerne på elkabeltracéet mellem Vester Hassing og 

Nørre Sørå har føjet interessante nye brikker til vores viden om 

bebyggelsesudvikling og landskabsudnyttelse omkring Vester 

Hassing i bronze- og ældre jernalder. 

I bronzealderen boede befolkningen på spredte gårde runde i 

landskabet. Herfra udgik de daglige aktiviteter som dyrkning af 

jorden, pasning af husdyr og sandsynligvis også jagt, fiskeri og 

indsamling af vilde planter. Det er dog oplagt at man også af og 

til samledes i større grupper fx i forbindelse med opførelsen af 

de store gravhøje, og til senere begravelser her. 

Kogegrubefeltet ved Ravnsgaarde kan også være 

efterladenskaberne efter et samlende riutal, der har foregået 

gentagne gange på det samme sted i landskabet.  

Lertagningshullerne, der blev undersøgt ved Halsvej, viser en 

anden form for udnyttelse af ressourcer i landskabet på 

overgangen mellem bronze- og jernalder. Her er man gentagne 

gange vendt tilbage og har gravet det gode ler op til at 

fremstille keramik, og muligvis også til fremstilling af lerklining 

til huse. 
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I løbet af ældre jernalder sker der væsentlige ændringer i 

bebyggelsesmønstret i området. Nogle steder flytter man 

sammen og der danner sig små landsbyer. I Stae og Vester 

Hassing er der udgravet flere gårde, der ligger sammen, fra 

denne periode. Samtidig bliver andre ved med at bo i 

enkeltliggende gårde rundt omkring i landskabet, som det er 

tilfældet ved Dydskovgård (se artikel). En yderligere 

undersøgelse af bebyggelsen ved Dydskovgård kunne således 

give interessante informationer til brug for en sammenligning af 

forskellige måder at bo på i det samme område. 
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Udgravningsdata 
 

 

 

Vester Hassing - Nørre Sørå 

• Nordjyllands Historiske Museum jnr. 6085 

• Fund & Fortidsminder: 140703 sb 69 

• Kulturstyrelsen jnr. 2011-7-24.02/NJM-0009 

• Bygherre: Energinet.dk 

• Undersøgt areal: ca. 28.370  m2 

• Deltagere i udgravningerne: 
• Arkæolog Karen Povlsen 

• Museumsinspektør Torben Trier Christiansen, Arkæolog Lone Andersen 

• Studerende Gry Jannice Kristiansen, Cecilie Odderskov, Andreas Hegner-
Reinau og Sarah Lea Kronvang. 

• Dokumentationsmateriale (fund, fotos, opmålinger m.v.) opbevares på Aalborg 
Historiske Museum, Vang Mark 25, 9380 Vestbjerg 


