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Ishavstiden – et koldt ørige

Da isen smeltede tilbage
Under den sidste istid, Weichsel-
istiden, var Vendsyssel isdækket i 
perioden 28.000 til 17.000 år siden. 
Først kom den norske isstrøm ned 
og ramte Rubjerg området. Her 
skubbede isen tykke fl ager af ler og 
sand op i en skråtstillet formation, 
og hele området blev dannet. Isen 
smeltede tilbage, for så at blive afl øst 
af den svenske isstrøm, og da den 
smeltede tilbage, fi k det vandstanden 
i havet til at stige, og Vendsyssel blev 
oversvømmet. Dette hav kalder vi for Ishavet. Klimaet var koldt, og der var stadig isbjerge i farvandet.
I Ishavet stak små landområder op, og Rubjerg området var en lav, ubevokset og gruset ø, kun ca. 10 meter over hav 
niveau.

Livet
Kun langsomt begyndte en arktisk fl ora at indfi nde sig: Det var planter som rypelyng (Dryas), dværgpil, dværgbirk og 
havtorn.
Dyrelivet kender vi fra knoglefund i området. Der har levet isbjørn, grønlandshval, ringsæl og andre arktiske dyr i områ-
det, som må have mindet om nutidens Svalbard.
På tegningen kan man se en ismåge, som sidder på isen, og i luften fl yver en rosenmåge. Begge arter holder i dag til i 
pakisområderne omkring Nordpolen.
I havet var  Yoldia-muslingen meget udbredt, og den har også givet Ishavet navnet, Yoldiahavet.

Landet hævede sig
Da den tykke og tunge iskappe dækkede vendsyssel, trykkede den landet ned, og nu da området igen var isfrit, begyndte 
landet at hæve sig. Det betød at landområdet blev større og mere tørt.
I ishavet blev der afl ejret store mængder smeltevands materiale, og da Ishavet for 17.000 år siden blev tørlagt, fordi 
landet hævede sig, kom det til at danne det slettelandskab, som er så karakteristisk for Vendsyssel - den såkaldte hævede 
ishavsbund.

Fra 19.000 til 13.000 år siden
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Rensdyrtid – fastland og steppe
         
  

Dyr og mennesker
Den første store del af stenalderen, 
jægerstenalderen, er den længste 
af de forhistoriske perioder og 
strækker sig over mange tusinde år. 
Derfor deles perioden op i to afsnit: 
Palæolitisk tid (mellem 250.000 
og 8.000 f.kr) også kaldet ældste 
stenalder, hvor rensdyrjægerkulturen 
var udbredt, og mesolitisk tid (8.000 
til 4.000 f.kr) også kaldet ældre 
stenalder, hvor kystkulturen var 
udbredt.

I tidsmaskinen kaldes  palæolitsik tid for rensdyrtiden, pga. rensdyrets indvandring og vigtige rolle som byttedyr for 
jægerne i denne periode.
Palæolitisk tid er yderligere opdelt i perioder, hvor der i Danmark bl.a. fi ndes Brommekulturen, der er perioden mellem 
10.000-9.000 f.kr. Før den fandtes Hamborgkulturen, der dateres til 12.000-10.000 f.kr.

Klimaet under Hamborgkulturen og Brommekulturen er i Danmark fastlandsklima med meget kolde vintre og meget 
varme somre. Et lignende klima ser vi i dag på stepperne i Sydrusland, hvor mange af de dyr, der under arkæologiske 
udgravninger er fundet knogler fra, fi ndes i dag. Der er bl.a. fundet knoglerester fra rødbrun sidsel, pibehare, dalrype, 
isabellastenpikker og rensdyr.

Hamborgkulturen er navngivet efter fundstedet Meiendorf nordøst for Hamborg. Hamborgkulturen er en fl ækkekultur 
(man benyttede sig af fl interedskaber), hvor de almindeligste fl intredskaber er regelmæssige skrabere. Hamborgkulturens 
mest karakteristiske fl ækkeredskab er imidlertid kærvspidserne, hvor de største kan have været brugt som knive indsat i 
et skaft af rentak, mens de mindre sandsynligvis har været brugt som pilespidser.

Brommekulturen er opkaldt efter bopladsen Bromme nordvest for Sorø i Vestsjælland. Her blev fundet knoglestumper 
fra bl.a. elg og bæver. Brommekulturens oldsagsformer af fl int er domineret af redskaber fremstillet af afl ange afslag og 
fl ækker.

Fundet ved Nr. Lyngby
Ved Nr. Lyngby blev i 1913 fundet en spydspids, der i lang tid var det eneste fund af spor fra mennesker ikke bare i Vend-
syssel, 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. Spydspidsen og et andet enkeltfund antoges tidligere for at 
være fra en særlig kultur, Lyngbykulturen. I dag henregnes fundene fra Nr. Lyngby til brommekulturen.

Fra 13.000 til 10.000 år siden
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Jægerstenalderen – den atlantiske urskov

Ertebøllekulturen
Den første store del af stenalderen, 
jægerstenalderen, er den længste 
af de forhistoriske perioder og 
strækker sig over mange tusinde år. 
Derfor deles perioden op i to afsnit: 
Palæolitisk tid (mellem 250.000 
og 8.000 f.kr) også kaldet ældste 
stenalder, hvor rensdyrjægerkulturen 
var udbredt, og mesolitisk tid (8.000 
til 4.000 f.kr) også kaldet ældre 
stenalder, hvor kystkulturen var 
udbredt.
I tidsmaskinen kaldes  mesolitsik tid for jægerstenalderen, fordi menneskene i Danmark var jægere, som levede af alle de 
mange dyr, der indvandrede i denne periode.

Mesolitisk tid er en periode med fl ere store fund fra tre forskellige kulturgrupper: maglemosekulturen (8.800-6.800 f.kr), 
kongemosekulturen (6.800-5.400 f.kr) og ertebøllekulturen (5.400-4.000 f.kr). Ertebøllekulturen kendes hovedsagelig 
fra kysterne, hvor dens bopladser karakteriseres af de velkendte køkkenmøddinger, dannet af affald, for størstedelen 
østersskaller, der har hobet sig op omkring boligerne.

Temperaturen under ertebøllekulturen stiger i forhold til den tidligere periode, og de sidste rester af isen i Nordamerika 
smelter, hvilket resulterer i en hævning af havet, så Vendsyssel igen bliver et ørige. Området i Rubjerg er dækket af en 
åben skov bestående af eg og lind.

Ertebøllekulturen er opkaldt efter den store køkkenmødding nær landsbyen Ertebølle ved Limfjorden. Affaldsdyngerne 
viser spor fra en periode, hvor jagt, fi skeri og indsamling var de eneste erhverv. Bopladserne fra ertebøllekulturen ligger 
dels ude ved kysterne, dels langs sø- og åbredder og ude på mindre øer. Af større landdyr er det især vildsvin, kronhjort, 
rådyr, urokse og elg, der har været efterstræbt. Ude ved kysterne har man drevet fi skeri og havjagt på sæler, marsvin og 
mindre tandhvaler.

Undersøgelser af knoglematerialet fra en række af de store ertebøllebopladser tyder på, at nogle af disse har været 
helårsbeboede, mens andre især de mindre, kun synes at have været sæsonbopladser.

Blandt de fundamentalt nye oldsagsformer, som ertebøllekulturen introducerer i dansk forhistorie, er keramikken. Den 
tidligste keramik synes at dukke op omkring 4500-4400 f.kr.

Fra 10.000 til 5200 år siden
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Vikingetid – agerbrug og skovrydning

Fremmede dyr indvandrer og 
indføres
Vikingetiden går fra perioden ca. 
800 til ca. 1050 og ligger under den 
kluturhistoriske periode, jernalderen. 
Periodens begyndelse sættes til det 
tidspunkt, hvor ”vikinger” ved plyn-
dringer for første gang gør sig be-
mærket i samtidens skriftlige kilder i 
Europa. Således kom vikingerne i 793 
til Lindisfarne i Nordengland.
I bronzealderen og jernalderen bliver 
skovene udtyndet, og i vikingetiden 
er bakkerne ud mod Lønstrup Klint dækket af marker. Mange skovområder bliver ryddet, og forskellige dyr, der er 
knyttet til åbne områder, indvandrer, bl.a. sanglærke og agerhøne.

Vikinger ved Rubjerg
Omkring år 900 var vikinger bosat i området omkring Lønstrup Klint. Der er ikke fundet spor af deres hustomter, men 
derimod en stor gravplads, der afslører, at de må have boet her i en længere periode.
Gravpladsen ligger i dag svært tilgængelig, begravet under fl yvesand på klinten. Gravpladsen vidner om, at både mænd og 
kvinder var bosat i området, og som det er almindelig kendt fra vikingetidens gravpladser, fi ndes både ligbrændingsgrave 
og jordfæstegrave. Flere fund er gjort, bl.a. af smykker, økser, brocher og perler, lerkarsskår, trækul, forkullede bygkerner, 
søm af jern og knogle- og tandstumper fra både dyr og mennesker.
Gravpladsens mænd og kvinder blev begravet med et så stærkt varierende indhold af gravgaver og personligt udstyr, at 
det tyder på, at de afdøde levede i et samfund med tydelige sociale forskelle.

Nye tider
Én af de store teknologiske nyskabelser i vikingetiden var udviklingen i skibsbygning. Både de sejlførende, oceangående 
handelsskibe og de lette hurtige krigsskibe, som både kunne sejle med sejl og årer, blev større, hurtigere og mere 
sødygtige. I løbet af vikingetiden kom kristendommen til Norden og med den mange andre dele af den kontinentale 
europæiske kultur. Det betød en stor omvæltning i den nordiske samfundsopbygning.

Fra 1300 til 900 år siden
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Middelalder – landsbyer i velstand

Efter pesten
”Den sorte død” (pesten) ramte 
også i Vendsyssel. Den havde krævet 
mange liv, og fl ere gårde var lagt øde. 
Men i 1400-årene begyndte befolkn-
ingstallet igen at stige.
Omkring Rubjerg Gl. Kirke (bygget 
ca. 1180), lå der i senmiddelalderen 
(1350-1536), fl ere større gårde og 
huse. En kilde fortæller, at der var 18 
gårde. Præstegården lå sydvest for 
kirken. Man havde fældet skovene 
for at få plads til dyrkede marker, og 
græsning til husdyrhold.
Der var gode tider for landbruget, og driften blev i et vist omfang omstillet til animalsk produktion.

I kirken har der lydt katolske messer, og det er ikke sikkert, at bønderne har forstået meget af de ord, som blev sagt. Man 
skulle foruden skatter også betale tiende til kirken. Sådan var det helt frem til Reformationen i 1536.
Også på denne tid var kystnedbrydningen i gang og klinten rykkede hele tiden indad med ca. to meter om året. Nogle 
bønder har mistet noget af deres jord og huse har måttet fl yttes.

Politisk var det kongen og adelen, der sad på magten. Danmark var i union med Norge og Sverige i den såkaldte Kalmar-
union. Lokalt har organisationen været samlet i et landsbyfællesskab med et tingsted, hvor f.eks. jordfordeling og person-
sager blev afgjort.

Fra 900 til 600 år siden
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Sandfl ugtstid – en naturkatastrofe

Området forlades
I 1700-årene er temperaturen ca. 2 
grader lavere end i dag. Vi er ved af-
slutningen af, ”den lille istid”, og der 
er en større hyppighed af storme. 
Det har medført, at der kan blæse 
mere sand fri ude på klinten, og det 
kan føres langt ind over det skovfrie 
landskab.
Bønderne har fældet skoven for 
at give græsning til den forholdsvis 
store animalske produktion, samt 
til opdyrkning og kornproduktion. 
Produktionsmåden medførte at jorden blev udpint, og muldlaget nedbrudt. Man udnyttede også væksterne i klitten som 
foder, hvilket kun gjorde problemerne større. Sandet lagde sig over landskabet og mange marker blev ødelagt. Vi kan se i 
de gamle pløjelag, at dyrkningen er blevet opgivet i løbet af ganske få år.

Sandfl ugten hærgede langs store dele af vestkysten og forarmede området. Enkelte indlandsområder blev også ødelagt.

Bønderne blev fattige på grund af den lille indtjening, og det fremgår også af protokoller, at skatterne blev nedsat. Mange 
fl yttede deres gårde til andre områder, hvor det var muligt at skaffe og opdyrke ny jord.
I Vendsyssel blev hele sogne lagt øde og kirkerne lå forladte. En del kirker blev nedrevet og genopbygget et nyt sted. 
Eksempler på dette er: Rubjerg Gamle Kirke,
fl yttet 1904, Nr. Lyngby, fl yttet 1917 og Mårup Kirke, der helt blev opgivet og afl øst af en ny kirke i Lønstrup i 1928.

Fra 600 til 400 år siden
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Nutid – et kulturlandskab

Landbrug, turisme og 
naturbeskyttelse
På billedet ses en rødrygget torn-
skade, græssende kvæg, resterne af 
Rubjerg Gl. Kirke og en paraglider, 
der fl yver på de opadgående vinde 
over klinten. Hvert af disse delbilled-
er repræsenterer på glimrende vis 
de forskelligartede interesser, der er 
for kystområderne i landet.
Der er mange modstridende in-
teresser i Rubjergområdet: De tre 
væsentligste er de landbrugsmæssige, 
turistmæssige og de naturmæssige 
interesser.

Der er stort pres på at opdyrke jord til en stadig større animalsk produktion og med meget høje jordpriser til følge.
Der er også en meget stor interesse i udbygning med sommerhuse, ikke mindst satses der i landsdelen på en stigning i 
turismen og en styrkelse af indtjeningen i turisterhvervet.
Sidst men ikke mindst er der en stor og bred interesse i at sikre de enestående natur- og kulturværdier, som gemmer 
sig i landskabet. Der er også en international forpligtigelse til at skabe en gunstig bevaringstilstand i de områder, som er 
udpeget til Natura 2000 områder.

Det vil i fremtiden være et stort ansvar at forvalte alle disse stærke og forskelligartede interesser på en sådan måde, at 
fremtidige generationer også kan få deres behov opfyldt. Bæredygtig udvikling og langsigtet planlægning kræver dygtighed 
hos de ansvarshavende.


