
På sporet af  
fortidens mennesker

For 13.000 - 50 år siden

Afblæsningsflader
Fordi klinten konstant bliver nedbrudt af havet, 
får man hele tiden nye tværsnit af jorden frem. 
Når vestenvinden blæser sandet fri fra den gamle 
bakketop, dannes der en såkaldt afblæsningsflade.

Her ligger alt det tilbage, som blæsten ikke kan flytte.
På afblæsningsfladen kan man finde spor efter 
menneskene ved klinten fra nutiden og helt 
tilbage til jægerstenalderen. Jo længere tid man 
går tilbage, jo længere afstand var der til kysten. 
Derfor kan man finde spor efter bopladser og grave, 
som oprindeligt lå over en kilometer fra havet.

Vikingegrave
I 1986 dukkede der en vikingegravplads fra 
omkring år 900 frem. Der var 13 grave på en 
hylde 45 meter over havet. Med stor forsigtighed 
lykkedes det at undersøge gravpladsen, inden grave 
(eller arkæologer) forsvandt under nye skred. Et 
bronzespænde blev fundet kun 25 cm fra kanten, 
og det ville have været forsvundet kort tid efter.
 
På nye afblæsningsflader vil man fremover kunne 
finde spor af beboerne på Rubjerg Knude. Hvis 
man finder interessante spor, er det vigtigt at 
kontakte Vendsyssel Historiske Museum hurtigst 
muligt. På den måde kan arkæologer få eventuelle 
bopladser eller grave undersøgt, inden de 
forsvinder i havet.

Udgravning af vikingegrave på kanten af klinten 
i 1986.

Bronzespænde med 
perler

Bronzesmykke fra 
vikingetiden

Tysk riffelpatron

Hestetand

Potteskår

Fugleknogle

Afblæsningsflade på kanten af klinten. Alt sandet 
er blæst væk, og kun ler, grus og sten ligger 
tilbage.
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Flækker og afslag fra stenalderen.

Fragment af slebet flintøkse fra 
bondestenalderen.

Patentprop fra bryggeriet Vendia, 1955.

Slagsten fra jægerstenalderen.

Kindtand fra hest.

Hvæssesten fra vikingetiden.

Flækker fra jægerstenalderen.

Vinduesglas fra middelalderen.

Dolkfragment fra bondestenalderen og 
randskår fra jernalderkar.

Kranium fra vikingetiden.

Pibe af porcelæn fra 1800-årene og 
næsering fra 1900-årene.

Bæltespænde fra middelalderen.

Grebfragment fra stjertpotte, ca. 1600.

Øre fra jernalderkar.

Jydepotteskår fra middelalderen og 
dyreknogle.

Bronzealderkniv af flint og jydepotteskår 
fra middelalderen.

Skiveskraber fra bondestenalderen.

Skiveøkse fra jægerstenalderen.



De første vendelboer
For 13.000 år siden

De første spor af mennesker
Spydspidsen, der i 1913 blev fundet ved Nr. Lyngby, 
var i lang tid det første spor af mennesker, ikke 
bare i Vendsyssel, men i hele Skandinavien. Den 
har tilhørt de rensdyrjægere, som for 13.000 år 
siden udforskede det nye land, der åbenbarede sig, 
efter at isen smeltede væk.

Rensdyrjægerne har holdt til ved den store sø, som 
lå, hvor Nr. Lyngby ligger i dag. Her har været 
gode muligheder for at gå på jagt efter rensdyr og 
de mange andre dyr, der holdt til omkring søen. 
Hvad de kaldte søen, er ikke til at vide, men 
13.000 år senere har geologer døbt søen Nr. Lyngby 
Bassin.

Nr. Lyngby spydspidsen

De første vendelboer var jægere, der fulgte efter rensdyrflokkene.




