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Forhistorien set fra luften
Af Torben Sarauw 

Normalt forbinder man arkæologi og arkæologer med relativt udgift-
stunge og tidskrævende udgravninger, hvor de vigtigste udgravnings-
redskaber er en gravemaskine, skovle og til nød en graveske. Udgrav-
ningerne følger ofte en meget stringent metodik, og slutresultatet er 
altid en beretning, der beskriver, hvad der er fundet, nogle fund og 
en plan over den forhistoriske bebyggelse med f.eks. hustomter, gru-
behuse, brønde osv. Oversigtsplaner og dermed et overblik over den 
forhistoriske bebyggelse, udbredelsen og en datering kan imidlertid 
også nås på anden vis. Det kræver blot en mindre sportsflyvemaskine 
med pilot, en arkæolog, der ikke har let ved at blive luftsyg, en tør 
sommer og et godt kamera. Alle disse ingredienser var til stede i 
sommeren 2008.

Det er nemlig sådan, at Nordjyllands Historiske Museum de sidste 
to somre i samarbejde med Michael Vinter fra Moesgård har fore-
taget overflyvninger af dele af museets ansvarsområde. Dette er sket 
både for at kigge til gammelkendte lokaliteter og i håb om, at nye 
spændende lokaliteter skulle dukke op. Særligt sommeren 2008, som 
var varm og meget tør, var givtig og afslørede en række nye arkæolo-
giske lokaliteter. Men hvordan kan det overhovedet være, at arkæo-
loger kan se spor efter fortidens bebyggelse i korn- og græsmarker? 
Forklaringen er enkel. Sporene fremkommer der, hvor man i fortiden 
har gravet huller eller gruber i undergrunden f.eks. i forbindelse med 

Grubehuse på en mark 
ved Barmer.
Foto: Michael Vinter.
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husbyggeri eller lertagning. Sidenhen er hullerne fyldt op med muld-
jord eller affald, hvorved jordsammensætningen er ændret i forhold 
til den omgivende undergrund. I meget tørre somre vil materialet i 
sådanne gamle nedgravninger holde på fugten og desuden være mere 
næringsrigt end den omgivende undergrund. Kornet, der vokser hér, 
vil således typisk blive større og modne senere end det tilstødende 
korn. Det omvendte fænomen gør sig imidlertid også gældende. Det 
vil sige, at hvis forhistoriske anlæg er opfyldt med sten eller sand, så 
vil kornet gro dårligt her, da rødderne har vanskelig adgang til vand 
og derfor modnes tidligt. I det følgende vil nogle eksempler på luft-
fotoarkæologiens potentiale blive demonstreret.

Grubehuse i lange baner
På en mark vest for Barmer mellem Valsted og Farstrup blev der på 
et ca. 4 ha stort område iagttaget omkring 100 mulige grubehuse. De 
fremstod i kornmarken som mørkegrønne plamager med en diameter 
på ca. 2-3 meter. Grubehuse er typisk ovale eller rektangulære byg-
ninger, som er nedgravet 20-80 cm i undergrunden. Husgruben blev 
forsynet med to stolper – en i hver ende, som bar tagkonstruktionen. 
Vægforløbet kan have været lavet af risflet eller tætstillede planker. I 
grubehuse finder man ofte vævevægte og andet i gulvlagene, hvilket 
tyder på, at husene har været brugt som en slags arbejdshytter. De 
fleste grubehuse kender man fra yngre jernalder og vikingetid, dvs. 
i tidsrummet ca. 400-1050 e.Kr. De findes både som arbejdshytter 
til større gårdsanlæg og på mere specialiserede pladser, hvor de kan 
optræde i hundredvis. Noget tyder på, at pladsen ved Barmer måske 
skal henføres til den sidste kategori. Sådanne specialiserede pladser 
kan have haft en særlig økonomisk og måske religiøs funktion for 
et lokalt eller sågar et regionalt område. Folk kan igennem flere ge-
nerationer – måske århundreder – have mødtes her for at handle og 
udveksle varer. Pladsen ved Barmer bliver særligt interessant set i lyset 
af, at vikingetidens handelsplads Sebbersund kun ligger ca. 4 km væk. 
Der er derfor stor sandsynlighed for, at de to lokaliteter i en periode 
har eksisteret samtidigt, og at der må have foregået et vist samspil ikke 
bare pladserne imellem, men også med landbebyggelsen i baglandet.

Ringgrøftanlæg 
nær Fyrkat.

Foto: Michael Vinter.
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Ringgrøfter fra vikingetid?
Næste eksempel på en opdagelse, der er gjort ved hjælp af luftarkæo-
logi, er fra Fyrkat-området ved Hobro. På en mark nær borgen sås 
7-8 ringgrøfter, som sandsynligvis repræsenterer gravanlæg fra yngre 
jernalder eller vikingetid, dvs. tidsrummet 400-1050 e.Kr. Tilsvaren-
de ringgrøfter kender man bl.a. fra Ribe, men også fra Norge.
 Placeringen af ringgrøfterne nær Fyrkat gør dem selvfølgelig eks-
tra interessante. Så længe anlæggene ikke er undersøgt, kan vi kun 
gisne om, hvad de repræsenterer. Er de gravlagte i ringgrøfterne f.eks. 
nogle af Harald Blåtands krigere, eller er her tale om individer fra en 
tidligere  bosættelse i området?

Jernalderbebyggelse ved Louisedal
Til sidst skal den forhistoriske bebyggelse ved Louisedal beliggen-
de i Østhimmerland ved Gudum omtales. Ved overflyvningen hér 
konstateredes spor efter mindst 20 treskibede huse fra jernalderen. 
Nogle havde muligvis en nedgravet stalddel. På billedet kan man ane 
sporene efter hver enkelt tagbærende stolpe i langhusene. Husene 
var konstrueret på den måde, at husets indre bestod af to parallelle 
rækker af tagbærende stolper, som har båret husets tagkonstruktion. 
Taget var af strå, tagrør eller græstørv. Væggenes konstruktion har va-
rieret fra område til område. Man kender således både eksempler på 
vægge af pudset risflet, græstørv og deciderede plankevægge. Mange 
huse havde både en beboelsesdel og en stalddel, hvor gårdens mange 
forskellige dyr var opstaldede. Fra samtidige brandtomter kender 
man således både får, heste, grise, kreaturer og sågar hunde, som sik-
kert tilfældigt har opholdt sig i stalddelen, da branden opstod. Alle 
husene er selvfølgelig ikke samtidige. Man skal nok forestille sig en 
landsby i flere faser. Huse med jordgravede stolper havde således ikke 
en særlig lang levetid i forhold til moderne huse. 
 De mange parallelle spor efter grøfter, der kan anes øverst i bil-
ledet, repræsenterer drængrøfter fra 1800-tallet. De optræder også 
på de historiske kort fra 1880’erne. Her kan man se, at jernalderbe-

Bebyggelsesspor fra ældre 
jernalder ved Gudum.
Foto: Michael Vinter.
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Udsnit af det historiske 
kort. Den røde stjerne viser 

bopladsens placering. Dræn-
grøfter er vist med blåt.

byggelsen har ligget på en smal tange, som forbinder Sejlflod- med 
Gudumlund-bakkeøen. På endnu ældre kort er denne tange benævnt 
”Drauget”. Dette stednavn kan ofte sættes i forbindelse med steder, 
hvor skibe er trukket eller draget over land, ofte for at skyde en gen-
vej. Det er måske at drage for vidtgående slutninger at knytte dette 
stednavn til en noget ældre jernalderboplads. Imidlertid forholder 
det sig sådan, at Romdrup Å og Lindenborg Å løber hhv. vest og øst 
om Sejlflod-bakkeøen. Man kan derfor godt forestille sig, at man i 
oldtiden, hvor området var betydelig mere vandrigt end i dag, har 
kunnet sejle helt ned til jernalderbopladsen fra Limfjorden. 

Afslutningsvis må det konkluderes, at luftbaseret arkæologi rummer 
et stort potentiale i kortlægningen af fortidens landskab. I 2009 for-
ventes arkæologerne også at være luftbårne, men det er en anden 
historie.


