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Horsens Museum har i perioden 4.-17. dec. 2013 foretaget en udgravning på
Kildeparken etape 2. efter en forudgående i september samme år. Der blev her
registreret i alt 381 nye anlæg. Undersøgelsen omfattede primært en
udgravning af et velbevaret, øst-vest-orienteret hulbælte, som var blevet delvist
frilagt under forundersøgelsen. Det lykkedes at lokalisere yderligere 322 huller,
så hulbæltet herefter indeholdt i alt 539 huller. Der kunne iagttages en eller to
passager i det 60 m lange og ca. 3m. brede bælte, der kunne afgrænses sikkert
mod vest, mens et mere diffust forløb forsvandt i et vådområde mod øst.
Hulbæltet indgår tilsyneladende i et system af flere bælter sammen med et
tilsvarende, der blev påvist under etape 1 nord for den nærliggende Solbæk.
Af øvrige anlæg blev undersøgt to gravlignende anlæg af historisk karakter.
Per Borup 20.02.2014
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Undersøgelsens forhistorie
Forud for byggemodning har Horsens Museum i december 2013 foretaget en udgravning indenfor et
ca. 2,18 ha. stort område på lokaliteten Kildeparken lidt vest for Hedensted by. Udgravningen var
resultatet af en forundersøgelse foretaget i september samme år. Forud for denne 2. etape af
byggemodningen på lokaliteten Kildeparken foretog museet i 2010 en undersøgelse af det tilstødende
nordligere areal. De to områder, etape 1 og 2, adskilles af det delvist kunstige vandløb Solbækken.
Der blev i forbindelse med forundersøgelsen i 2013 udpeget to områder til udgravning, det ene
(område 1) omfattede et ”hulbælte” fra førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr.- år 0), det andet (område 2)
flere formodede grøfter foruden nogle stolpehuller.
Horsens Museum udarbejdede i forbindelse med forundersøgelsen et budget på kr. 100.689,38 inkl.
moms og sendte det til Hedensted Kommune samt Kulturstyrelsen til godkendelse d. 30. maj 2013.
Budgettet blev godkendt af Kulturstyrelsen d. 7. juni og af Hedensted Kommune den 12. juni 2013
Et budget for den efterfølgende udgravning på kr. 163.795,12 inkl. moms udarbejdet af Horsens
Museum blev godkendt af Kulturstyrelsen d. 11.10.2013. Samme dag modtog Horsens Museum en
indsigelse om revurdering af udkast til et budget for arkæologisk undersøgelse fra specialkonsulent
Torben Nielsson på vegne af Hedensted Kommune. Den 25.11. fik Horsens Museum henvendelse fra
Hedensted Kommune, som ønskede at trække klagen tilbage og samtidig godkende det oprindelige
udgravningsbudget.

Administrative data
Bygherre: Hedensted Kommune
Kontaktperson: Ingeniør Claus Skovgaard Andersen
Gravemaskine: HM Entreprenør A/S, Snaptunvej 11, Glud, 7130 Juelsminde
Deltager i forundersøgelsen: arkæolog Lars Pagh (udgravningsleder)
Deltagere i udgravningen: museumsmedarbejder Jan Jensen, arkæolog Per Borup (udgravningsleder).

Landskabet
Det pågældende areal ligger i et næsten helt fladt terræn, der i nærområdet er karakteriseret af en række
vandløb og større fossile vådområder. Disse har formentlig i størstedelen af jernalderen ligget som
udbredte engområder med rige græsningsmuligheder. Mod nord gennemskæres det undersøgte areal af
Solbækken, der opdeler de under etape 1 og 2 undersøgte arealer. Den retlinede bæk er resultatet af
nyere tids regulering, men meget tyder på, at her også oprindeligt har været en bæk, en formodning der
også blev bekræftet under udgravningen. Umiddelbart syd for lokaliteten ses ligeledes sporene efter et
relativt smalt fossilt afvandingsforløb, der også her følger en lavning. Denne lavning, som ligeledes blev
berørt under udgravningen, har tilsyneladende afgrænset lokaliteten hele vejen rundt fra øst til vest.
Hvis begge de nævnte lavninger var vandførende eller udgjorde en del af de nærliggende engområder,
kommer lokalitet nærmest til at fremstå som en flad holm omgivet af fugtig eng til alle sider.
Undergrunden består her centralt af rent gult sand, men med tiltagende forekomster af ler, grus og
sten i siderne ud mod de gamle vådområder. Hulbæltet i det udgravede område 1 lå i en overgangszone
ned mod de fossile vådområder, og her var undergrunden præget af grus og sten, hvorimod
udgravningsområde 3 længere oppe på holmen lå i rent sand.
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Fig.1. Lokaliteten vist på Høje Målebordsblade. Her ses stedets beliggenhed i et område præget af udbredte engområder.
Undersøgelsen har vist, at der også tæt omkring det undersøgte areal findes relativt smalle lavninger med spor efter fossil
vådbund. Det er uklart, om disse også har været fugtige, da bl.a. hulbæltet blev gravet.

Metode og udgravningsforløb
I forbindelse med den arkæologisk forundersøgelse, som fandt sted i september 2013, blev der trukket
søgegrøfter på hele det aktuelle areal, så vidt muligt orienteret nord-syd og med en indbyrdes afstand på
ca. 15 m. Grøfterne blev gravet med en gravemaskine med en 1,80 meter bred skovl. På området lå der
på tidspunktet for forundersøgelsen en firelænget ejendom. Rundt om ejendommen og i haven mellem
gamle frugttræer blev der trukket søgegrøfter i det omfang det var muligt. Hvor det skønnedes
nødvendigt – og hvor det var muligt - blev der lavet udvidelser af søgegrøfterne.
Der blev ved forundersøgelsen fundet væsentlige fortidsminder i to områder. I det nordøstlige
område, kaldet område 1, blev der påvist et ”hulbælte”, der normalt dateres til førromersk jernalder
(500 f. Kr. – 0). Hulbæltet var knap 40 m langt og 2,5 m bredt og bestod af mere end 200 huller, der i
anlæggets funktionstid formentlig har stået åbne. Anlægget tolkes som et forsvarsanlæg eller en form
for markering i terrænet til kontrol af færdsel eller til afgrænsning af et territorium. Et tilsvarende, og
formentlig samtidigt, hulbælte blev fundet umiddelbart på den anden side af Solbæk ved den
arkæologiske undersøgelse Kildeparken Syd, etape 1 i 2010.
Den efterfølgende udgravning fandt sted i perioden 4.-17. dec. 2013. Udgravningsfelterne med anlæg
havde da stået åbne i godt 2 måneder, hvilket havde stor indflydelse på både fladens og frilagte anlægs
tilstand. Ingen af de tidligere registrerede anlæg kunne således længere erkendes i fladen, en erkendelse
der for de mange huller i hulbæltet A460 (område 1) blev yderligere vanskeliggjort af, at de fleste af
hullerne samtidig var uden søm og manilamærker. Ikke mindst frostens påvirkning umiddelbart inden
opstarten af udgravningen havde bevirket, at de øverste genoptøede ca. 5 cm af fladen på ny måtte
afrenses manuelt, hvilket blev gjort med graveske. Der blev herved også erkendt en række nye huller
indenfor den tidligere afdækkede del af hulbæltet.
Muldafrømningen blev påbegyndt først i område 1, som hurtigst muligt ville blive berørt at det
kommende anlægsarbejde. Hensynet til dette gjorde, at feltet omkring hulbæltet, det mest tidskrævende
af de registrerede anlæg, først blev afdækket i fuld længde og bredde. I område 1 var udpeget et 1902
m2 stort areal omkring det påviste hulbælte. Størrelsen af det afrømmede areal blev mindre end
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Fig. 2. Det forundersøgte areal. Søgegrøfter vist med stiplet rød, anlæg med blå streg og de udpegede områder med fed sort
streg.
forventet (1222 m2), hvilket først og fremmest skyldes, at Hulbæltet i vestlig retning blev sikkert
afgrænset ca. midt i feltet, således at det vest herfor ikke vurderedes nødvendigt at afrømme i samme
bredde som omkring selve bæltet. Mod øst anses hulbæltet ligeledes for afgrænset tæt ved kanten af det
undersøgte areal, hvor det umiddelbart forsvinder i et fossilt vådområde. Her var
iagttagelsesmulighederne dog meget ringe i den meget stenede undergrund, og det kan ikke udelukkes,
at hullerne fortsætter på den anden side (østsiden) af et relativt smalt, fossilt vådområde. Undergrunden
var i det meste af område 1 stenet og gruset, hvilket vanskeliggjorde en nøjere beskrivelse af de enkelte
stolpehuller. Da en stor del af hullerne samtidig blot var bevaret i indtil 10 cm’s dybde - de fleste indtil
15 cm - blev der lagt større vægt på afsøgning og lokalisering af hullerne i fladen frem for registrering i
snit. Det blev således vurderet, at et helhedsindtryk af hulbæltet ville kunne give større overordnet
viden om denne anlægstype end om detaljer om de enkelte huller. Antallet af snittede huller blev derfor
også lidt mindre end forventet.

Fig.3. De begyndende fossile vådbundsaflejringer længst mod øst i område 1, hvor hullerne i hulbæltet efterhånden
forsvinder i den stenede undergrund. Hullerne markeres af hvide manila-mærker.
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Umiddelbart efter endt undersøgelse af område 1 blev området mellem det undersøgte areal og helt
op til Solbæk mod nord og vest afdozet i forbindelse med det efterfølgende anlægsarbejde. Dette gav
mulighed for også at afsøge fladen indefor dette område. Der sås ingen spor efter yderligere sekvenser
efter et hulbælte, derimod kunne der registreres flere kogestensgruber ind mod bækken.

Fig.4. De afrømmede arealer på de tre undersøgte områder 1-3.
I område 2 blev der blot foretaget mindre udvidelser af de eksisterende søgegrøfter, hvilket skyldes, at
mængden og typen af nyfremkomne anlæg her var mindre og anderledes end forventet. En udvidelse
omkring flere formodede stolpehuller resulterede ikke i yderligere anlæg, og flere formodede
grøftforløb viste sig i to tilfælde at være isolerede nedgravninger med begrænset udstrækning. I området
2 blev der derfor afdækket ca. 360 m2 af de udpegede 645m2. I stedet blev et område 3 i løbet af
undersøgelsen udskilt herfra lidt øst for område 2. Årsagen hertil var fundet af et større stolpehul og
dele af et kulturlag i den herværende søgegrøft. Der blev på denne baggrund lavet nogle mindre
udvidelser omkring anlæggene. Der fremkom herved yderligere et par større stolpehuller, men
udvidelsen resulterede ikke i en afklaring af anlæggenes funktion. Genstande i kulturlaget viser
imidlertid, at der også findes aktivitetsområder fra neolitikum i området, hvilket også fremgår af fundet
af en intakt flintmejsel fra enkeltgravskultur (X30, fig.10) tæt ved hulbæltet.
Vejret var i hele udgravningsperioden karakteriseret af skyet vejr med enkelte spredte regnbyger uden
frost, hvilket vejrmæssigt gav både gode udgravnings- og iagttagelsesforhold.
Alle opmålinger af søgegrøfter, anlæg samt et enkelt fund blev foretaget med museets præcisionsGPS i projektion UTM Zone 32 ETRS89. Der blev ikke registreret og tegnet anlæg i lokale
målesystemer. Opmålingerne er efterfølgende blevet bearbejdet og redigeret i MapInfo.
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Undersøgelsens resultater
Der blev under udgravningen registreret i alt 381 nye anlæg. Undersøgelsen i område 1 bestod først og
fremmest i at afdække hulbæltet A460 i sin helhed indenfor det berørte område, det vil sige i bedste fald
at få det afgrænset til alle sider. Samtidig var det hensigten at lokalisere alle huller i fladen, mens de
enkelte huller ville blive undersøgt i mere begrænset omfang. Det lykkedes på denne baggrund at
lokalisere yderligere 322 huller, så bæltet herefter kom til at bestå af i alt 539 huller. 53 af disse blev
snittet under udgravningen. Der var generelt tale om en heterogen gruppe af stolpehulslignende huller
med både varierende form, størrelse og dybde, de fleste dog med en diameter på 20-30 cm. De dybeste
af hullerne var 15-20 cm, men de fleste var blot mellem 5-10 cm. Den generelt ringe dybde afspejler
den kraftige nedslidning på stedet, alligevel må hulbæltet som helhed siges at være godt bevaret, og
selvom alle spor efter en række huller uden tvivl er helt fjernet, får man på baggrund af de resterende et
godt indtryk af det oprindelige hulbælte. Hullerne fremstod på alle måder som ”almindelige”
stolpehuller, og hullernes generelt meget homogene, stenede fyld viste heller ingen steder tegn på, at
hullerne oprindeligt har stået åbne gennem længere tid. Heller ikke form- og størrelsesmæssigt afveg
hullerne fra almindelige stolpehuller. Bredere, fladbundede huller med ringe dybde stod i flere tilfælde
ved siden af mindre, rundbundede og dybere huller, hvilket tyder på, at ensartede nedgravninger på
ingen måde var tilstræbt. Da der imidlertid heller ikke blev påvist hverken stolpe- eller pælespor i nogen
af hullerne, må det konkluderes, at undersøgelsen ikke har kunnet bidrage med ny viden om de enkelte
hullers oprindelige anvendelse og funktion.

Fig.5. Eksempler på de både form- og størrelsesmæssigt ret uensartede huller A406 (tv) og A529 i hulbæltet.
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Fig.6. Hulbælte A460. Bæltet anses for sikkert afgrænset mod vest, mens det mere uklart forsvinder i et fossilt
vådområde mod øst. Særlige ”sektioner”, markeret med lige hulrækker, er vist med rødt. Et eller to steder markerer disse
afgrænsninger samtidig en passage i bæltet.
Hulbæltet fremstår velafgrænset med relativt lige sider, dog med tendens til flere kortere forløb med
let buede slyngninger (fig. 5). Der blev stort set ikke påvist huller udenfor bæltets sider, og det samlede
anlæg må derfor anses for at bestå af de huller, der ses indenfor selve bæltet. Længst mod øst er
forløbet dog noget mere usikkert og diffust, hvilket skyldes de meget vanskelige iagttagelsesforhold i en
meget stenet og mørkere undergrund i det begyndende fossile vådområde, der tiltager lige udenfor
feltet. Det var ikke her muligt at lokalisere alle nedgravninger, og derfor heller ikke at fastslå en sikker
afgrænsning af hele hulbæltet. Dette kunne derimod gøres sikkert mod vest, hvor bæltet afsluttes af en
skrå række bestående af 5-6 huller.
Umiddelbart synes alle huller at være gravet på samme tid, så der er tale om et hulbælte i en enkelt
fase. Bæltet har en samlet længde på 60 m, en største bredde på 2,8-2,9 m. og en nærmest ret øst-vestlig
orientering, dog med et tydeligt buet forløb længst mod øst. Kun få steder synes hullerne at danne lige
rækker på tværs af bæltet. Sådanne rækker er andre steder (eks. Risum Østergård, Holstebro) anvendt til
at opdele hulbælterne i mindre sektioner eller moduler, som anses for at afspejle en vis individuel
anlæggelse eller gravning af hulbæltet. Der kan mod den østlige ende iagttages et brud i bæltet, en
formodet ind- eller gennemgang. Passagen er på begge sider markeret af to skrå rækker af huller, hvilket
giver den kegleform med den største bredde mod nord. Endnu en eller to passager synes at kunne
erkendes midt i bæltet, også her er de i så fald flankeret af lige rækker af huller. Erkendelsen er dog her
mere usikker pga. vanskeligere undergrundsforhold, men i så fald har den ene passage været bredere
end den tydeligere markerede længere mod øst.

Fig. 7. Hulbælte A460 vist med en eller flere formodede passager samt horisontale ”slyngninger” af huller indenfor bæltet.
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Der synes imidlertid også at kunne iagttages nogle tilnærmelsesvis systematiske forløb af hulrækker på
langs gennem bæltet (fig. 6). Kun sjældent optræder hullerne parallelt i horisontale rækker, hyppigere
fremstår de nærmere som slyngninger eller mere eller mindre buede rækker. Denne tendens ses også i
hulbælter på andre lokaliteter, heriblandt den nærliggende lokalitet Havegårde (HOM 2577) fra museets
eget ansvarsområde samt i flere af de vestjyske hulbælter (fig.7). Disse horisontale slyngninger har
formentlig ikke haft betydning for hele anlæggets funktion, men de kan være med til at afspejle,
hvorledes de enkelte huller er blevet gravet samt systematikken i hele anlæggelsen af hulbæltet. Det kan
ikke udelukkes, at slyngningerne samtidig kan være resultatet af en fremgangsmåde med social eller
rituel karakter og ikke udelukkende af praktiske årsager.

Fig.8. Hulbælte fra HOM 2577 Havegårde (tv). Bortset fra en noget anden orientering minder bæltet meget om A460
fra Kildeparken.. Th. hulbælte fra Grøntoft. Her ses hulrækkernes langsgående slyngede forløb fra bæltets skråt afsluttede
ende.
De danske hulbælter anses normalt for at udgøre forsvarsværker, enten i form af en omkransning af en
landsby eller som en spærring over et væsentligt vejforløb. Kun i få tilfælde har anlæggene dog kunnet
relateres direkte til en bebyggelse, og i langt de fleste tilfælde tolkes de som vejspærringer. På trods af en
efterhånden række jyske fund af velbevarede hulbælter er der imidlertid fortsat stor usikkerhed omkring
deres reelle funktion, hvilket skyldes, at den topografiske placering i terrænet til tider kan virke
vanskeligt forenelig med et vejforløb. Hulbælterne ses ofte i forbindelse med markante eng- eller
moseområder, som kan afgrænse bælterne til den ene eller begge sider, dette er også tilfældet for de to
andre påviste hulbælter i museets ansvarsområde (HOM 2577 Havegårde og HOM 2676 Provstlund).
Hulbælterne lukker her en naturlig åbning eller passage i et ellers ufremkommeligt terræn, hvor det vil
være naturligt at opfatte bælterne som vejspærringer.
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Et ”hulbælte” består af et ca. 3-5 m. bredt
bånd af runde stolpehulslignende huller.
Lignende anlæg er kendt fra romerriget, hvor de
betegnes som ”Cæsars Liljer”. Ligesom disse
”liljer” anses de danske hulbælter normalt for
at have virket som et forsvarsværk mod en
fremmed hær.

Der blev ved Kildeparken hverken påvist bebyggelse i området nord eller syd for Solbækken, og det
kan derfor fastslås ret sikkert, at hulbæltet ikke har fungeret som indhegning. Hulbæltet A460 må anses
for at indgå i et samtidigt system af flere isolerede bælter, som også omfatter det noget kortere, men
formentlig ikke helt bevarede, forløb A113, etape 1 nord for Solbækken (fig.8). De to øst-vestorienterede, i længderetningen forskudte bælter ligger henholdsvis nord og syd for et tværgående
vådområde, og det er umiddelbart vanskeligt at forestille sig, hvorledes de to sekvenser på denne kan
have fungeret som en spærring i et ellers nord-syd-gående vejforløb. Det er dog samtidig meget
usikkert, om f.eks. A113 kan have haft et videre forløb i retning af A460, og om der har eksisteret flere
sekvenser af hulbælter udenfor de undersøgte områder.
Enge og moser har ikke mindst i jernalderen spillet en særlig rolle for datidens samfund, det var her
man bl.a. satte sit kvæg på græs, hentede myremalm og ledte vigtige færdselsårer gennem naturlige
passager. Men det var også her, man først og fremmest formidlede kontakten til den åndelige verden,
og det kan derfor ikke udelukkes, at hulbælternes hyppige tilknytning til netop sådanne områder kan
afspejle en mere rituel funktion.

Fig.9. Hulbælterne A460 og A113 (etape 1) henholdsvis syd og nord for Solbækken, der også dengang udgjorde et
vådområde.
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Hulbælter er som regel vanskelige at datere, hvilket skyldes, at de normalt ligger isoleret i landskabet
uden samtidige aktivitetsområder i umiddelbar nærhed. Igen må vi her støtte os til nogle vestjyske fund,
hvorfra der forelægger nogle få sikre dateringer. Et hulbælte er her på lokaliteten Lystbækgård dateret til
den ældste del af førromersk jernalder på baggrund af keramik fra flere af hullerne, mens et andet
hulbælte ved Brændgaards Hede ved Ringkøbing omkransede en bebyggelse fra yngre førromersk
jernalder. Fundet herfra er samtidig med til at vise, at hulbælterne ikke blot havde en enkelt særlig
funktion. De samlede dateringer tyder altså på, at de danske hulbælter indtil videre skal dateres bredt til
førromersk jernalder.
I anlæg A460 blev der i et enkelt af hullerne fundet et lille ukarakteristisk sideskår (X31), men i
forhåbningerne om, at de også kan indeholde trækul, blev der udtaget 15 jordprøver (X35-49) fra
udvalgte huller til flotering med henblik på efterfølgende 14C-dateringer.

Øvrige fund i område 1.
Der blev i område 1 fundet en del andre anlæg udover selve hulbæltet. Ingen af disse kan umiddelbart
relateres til hulbæltet, heller ikke i alt 24 kogestensgruber (A223, A654, A655, A658, A662, A668, A669,
A670, A671, A672, A673, A674, A677, A678, A679, A820, A821, A833, A876, A877, A878, A879,
A880, A881), der udgjorde de eneste væsentlige anlæg. Gruberne, der varierede en del i både form,
størrelse og dybde, iblandt den nærmest rektangulære, fladbundede grube A666, anses ikke for at have
haft relation til selve hulbæltet men snarere gravet i tilknytning til det nærliggende tidligere vådområde,
der nu gennemskæres af Solbækken. Kogestensgruberne lå spredt uden nogen yderligere systematik,
men med en udbredelse der synes at orientere sig mod vådområdet nord og nordvest for hulbæltet.
Stratigrafien mellem et af hullerne i hulbæltet (A637) og en af kogestensgruberne (A232) viser, at
gruben er ældre end hulbæltet.
Der fremkom ingen andre væsentlige anlæg i område 1, men fundet af en flintmejsel (X30) lige udenfor
den sydlige kant af hulbæltet afslører også neolitisk aktivitet i området. Lige nord for Solbækken blev
der under etape 1 fundet en hulslebet flintøkse (X1), og måske blev genstandene, der begges dateres til
Enkeltgravstid, henlagt i vådområdet som offerfund.

Fig.10. Med rødt er vist de relativt mange spredtliggende kogestensgruber omkring, men først og fremmest nord og vest
for hulbæltet. Udbredelsen af disse gruber skal ses i forhold til den nærliggende Solbæk frem for til hulbæltet.
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Fig.11. Flintmejsel (X30) fremkommet på fladen ganske tæt ved den sydlige kant af hulbæltet A460.
Område 2 og 3.
Under forundersøgelsen var der i område 2 blevet påvist flere mulige stolpehuller og grøftforløb. Ingen
af disse viste sig dog at foranledigede større udvidelser eller udgravninger. Udvidelserne omkring de
påviste anlæg resulterede kun i få nye anlæg, og omkring stolpehullerne slet ingen. Intet tyder derfor på,
at de spredte stolpehuller repræsenterer egentlige bebyggelsesspor.
To formodede grøftforløb (A216 og A217) viste sig at være to rektangulære, gravlignende
nedgravninger. Af de to nord-syd-orienterede anlæg var det kun muligt at afdække det ene (A217) i fuld
udstrækning (fig. 11). Dette målte 2,5 m i længden, 1-1,25 m i bredden, knap 40 cm dyb og var helt
fladbundet. Den afdækkede del af A216 målte 2,2 m og var ligeledes 1-1,25 m bred, fladbundet og 3236 cm dyb. I feltkanten kunne det iagttages, at den nordlige ende af anlægget var gravet delvist ned
gennem muldlaget, hvilket sammen med fyldens og selve nedgravningernes karakter er med til antyde
en alder til ”historisk tid”. Der fremkom ingen genstande i nogen af anlæggene, men dateringen
sandsynliggøres yderligere af fundet af et lille sideskår (X34) fra fylden i anlæg A217. Begge anlæg tolkes
med forsigtighed som mulige grave.
I område 3 lidt øst for område 2 blev der undersøgt en lille samling af stolpehuller (A840, A842 og
A843) samt flere mindre, neolitisk kulturlag. Stolpehullerne, der alle var omkring 50 cm i dia. og 15-23
cm dybe og lå indenfor nogle få meter, fremstod tydeligt i både flade og snit. På baggrund af deres
karakter alene vurderes dateringen til at være sen forhistorisk eller tidlig historisk tid. Trods udvidelsen
lykkedes det ikke at relatere stolpehullerne til en bestemt konstruktion.
Der blev flere steder i dette område fundet neolitiske genstande i form af flint men også enkelte skår.
Genstandene fremkom i flere fyldskifter. Det største af disse (A845) var ca. 10 cm. tykt og havde en
udstrækning på ca. 2 x 4 m. Der sås ingen strukturer i laget, som kan være naturligt dannet og muligvis
resterne af et gammelt vækstlag.
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Fig. 12. De gravlignende anlæg A216 (tv) og A217 set fra sydvest.

Fremtidigt arbejde på stedet
Hele det undersøgte areal anses for færdigundersøgt (jf. fig. 2), så det umiddelbart efter endt udgravning
kunne frigives til anlægsarbejde.
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