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  Arkæologisk forundersøgelse 

Rapport 
 

Forud for byggemodning ved Lund lidt vest for Horsens blev der indenfor et 1510 m2 stort 
udgravningsfelt registreret i alt 189 anlæg, der især fordeler sig på to gruber, et grøftforløb og 
ca. 138 huller fra et tidligere undersøgt hulbælte (HOM 2676). Hullerne dannede et 50 m langt 
forløb af hulbæltet, som herefter kan følges over en sammenlagt godt 230 m lang strækning. 
Bæltets vestlige afslutning anses for at være påvist ved kanten af et fossilt vådområde, og det 
synes dermed - ud fra topografien - at være afgrænset i begge ender. Blot et par meter fra 
denne vestlige afslutning blev der nederst i et lag omdannet tørv fundet en tidligneolitisk 
flintøkse. Der blev herudover påvist et 63 m langt forløb af en godt 1 m bred, fladbundet 
grøft, der tilnærmelsesvis, ligesom hulbæltet følger terrænet rundt om det herværende 
bakkeparti. Grøften har oprindeligt stået åben og anses foreløbig for at være en historisk 
skelgrøft.   
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Undersøgelsens forhistorie  
 
  I april 2015 foretog Horsens Museum en arkæologisk forundersøgelse af et 1,3 ha. stort område i den 
nordlige udkant af Lund by vest for Horsens (jf. forundersøgelsesrapport). Der blev herunder påvist et 
område med koncentrationer af ”huller” fra formodentlig det hulbælte, der i 2012/2013 blev undersøgt 
på det tilstødende areal mod øst (HOM 2676 Provstlund). Der blev ved den lejlighed registreret et 
sammenlagt ca. 185 m langt forløb af bæltet, som tilsyneladende forløb rundt langs kanten af et 
herværende bakkeparti. Der blev ved og over bæltet også undersøgt et neolitisk kulturlag, som kunne 
antyde en noget ældre datering af hulbæltet end forventet, men en sikker datering kunne ikke fastslås.     
  Der var ved forundersøgelsen i 2015 en forventning om, at der enten ville kunne lokaliseres en 
afslutning på hulbæltet indenfor det aktuelle areal, eller påvises en fortsættelse af det rundt langs 
bakkepartiet. Herudover kunne det forventes, at der ligesom på store dele af det tilstødende areal ville 
findes spor efter neolitiske aktiviteter i form af både anlæg og genstande. Hulbæltet blev lokaliseret i 
flere af søgegrøfterne, alligevel var det ikke muligt at fastslå det endelige forløb mod vest, da det bl.a. 
ikke kunne udelukkes, om det fortsatte mod nord mellem to søgegrøfter. Samtidig blev der nord for 
hulbæltet påvist mulige neolitiske bopladsspor i form af flere genstande.     
  Der blev på denne baggrund udpeget i alt 1900 m2 til udgravning i en efterfølgende undersøgelse. 
Efter godkendelse af budgettet fra både Kulturstyrelsen og bygherre i slutningen af maj 2015 kunne 
udgravningen påbegyndes få dage senere.  
 
 

               
 
 Fig. 1. Det udpegede areal til udgravning sydligst på det forundersøgte område, som her er markeret af røde søgegrøfter. 
Øst herfor ses hulbæltet (blåt), der blev påvist under undersøgelsen af dette areal (HOM 2676).   
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Administrative data 
 
Undersøgelsen fandt sted i perioden den 01.06. - 30.06.2015.  
Bygherre: Arnen Holding Aps, Silkeborgvej 128, 8700 Horsens, v. Hans Bang Hansen  
Bygherres rådgiver: Land og Plan A/S – Bonefeld & Bystrup A/S, Strandpromenaden 6, 8700 Horsens, 
v. Svend Smedegaard  
Et udgravningsbudget godkendes af KUAS d. 26. maj og af bygherre d. 27. maj 2015. 
Maskine: Hornsyld Entreprenørforretning v. Flemming Jeppesen, Bjerrevej 383,  8783 Hornsyld  
Udgravningsdeltagere: arkæolog Martin Krogh Nielsen og arkæolog Per Borup (leder) 
Sagens agter, dokumentation, korrespondancer og fund befinder sig på Horsens Museum under 
journalnummeret HOM3275. Kulturstyrelsen 2015-7.24.02/HOM-0007 
 

Topografi 
 
Lokaliteten ligger ved den sydvestlige fod af et afrundet, kuperet moræneplateau på sydsiden af 
Hansted Ådal, der udgør en fossil fjordarm til Horsens Fjord. Mod vest afgrænses arealet af et fossilt 
vådbundsområde, der som en smal kile fra Hansted Ådal i nord skyder sig ind og afgrænser 
bakkepartiet hele vejen rundt fra nordøst til sydvest. I dag er området lige udenfor det undersøgte areal 
udlagt til parcelhuse, men det fugtige område, som stedvis fortsat forsynes af vand fra kildevæld, præger 
fortsat marken i lokalitetens yderområde. 
Det undersøgte areal udgør randområdet af bakken, som her kun falder let og jævnt ned mod 
vådbundsområdet mod syd. Jordbunden består dels af rent gult sand til siltet sand, som karakteriserer 
det gamle ”tørre” land, dels af næsten sandet, lyst gråhvidt silt indenfor det fossile vådbundsområde. 
Herover er der flere steder bevaret mindre og relativt tynde horisonter af mørkebrun, omdannet tørv. 
Skellet mellem det tørre fastland og de gamle vådområder afspejles tydeligt i undergrundens farve, som 
opefter skifter fra lyst gråhvidt til gult. 

 

 
 

             Figur 1: lokaliteten ved den sydvestlige fod af et afrundet bakkeparti på sydsiden af Hansted Ådal.  
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Målesystem 
 
 Udgravningsfelt og alle anlæg blev indmålt i fladen med højpræcitions-GPS, Trimble R8, i UTM Zone 
32 ETRS 89. Opmålingsdata er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab). Alle data er 
efterfølgende bearbejdet i MapInfo, version 12.0.  
 
 

Udgravningsmetode og forløb. 
 
Udgravningen blev foretaget med en 23 tons gravemaskine med en to meter bred skovl. Afrømningen 
blev påbegyndt i den sydøstlige del af det udpegede område, omkring det påviste hulbælte som i første 
omgang blev afrømmet indenfor en bred bane. Efter fremkomsten af en nærliggende større grøft 
(A168) blev også denne fuldt afdækket med en vis margin til begge sider. Dette er samtidig årsagen til, 
at det samlede udgravningsfelt hverken udstræknings- eller størrelsesmæssigt svarer helt til af det 
udpegede areal (jf. fig. 3). Det samlede afrømmede areal blev lidt mindre end det udpegede, nemlig 
1510 m2. Årsagen til dette er, at det mulige kulturlag, som i forundersøgelsen blev påvist mod nord, 
viste sig at være resterne af et fossilt muldlag, der blot indeholdt et spredt, neolitisk fundmateriale. 
Derfor blev det vurderet uhensigtsmæssigt at afdække denne del af det udpegede område fuldt ud.  
 
 

                
 
                Fig. 3. Udgravningsfeltet (rødt) set i forhold til det udpegede areal (grønt). 
 
 
Det var på forhånd forventet, at der under udgravningen ville blive særlig fokus på det lokaliserede 
hulbælte (A330), men herudover blev også alle andre anlæg så vidt muligt snittet og beskrevet. 
Heriblandt var bl.a. flere gruber, grøftforløbet A168 og flere mulige stolpehuller.  
Ingen af hullerne i hulbæltet var blevet snittet i forundersøgelsen, og på grund af tidspres blev det også 
nødvendigt kun at undersøge udvalgte huller nærmere, først og fremmest på baggrund af deres 
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placering i forhold til det samlede bælte. Der blev derfor overvejende snittet huller, der lå i periferien af 
hulsektioner, og hvor formodede huller lå ”usystematisk” i forhold til de omkringliggende huller, eller 
på anden måde var tvivlsomme. Heriblandt var også alle huller, der lå udenfor men med mulig relation 
til selve hulbæltet.   
Der blev på denne baggrund snittet i alt 72 mulige huller, af disse kunne 44 (A80-83, 85, 153, 161-62, 
166-67, 170, 175, 191, 212-14, 217-18, 231, 240, 247-50, 255, 267, 293-95, 298-302, 305-6, 310-12, 314, 
318-19, 323, 329) betegnes som reelle huller, mens 28 (A10, 92-93, 148, 155-160, 163-165, 169, 171-
174, 252-254, 296, 304, 313, 316, 320-21, 328) kunne frasorteres som dyregange eller naturlige 
farvninger. 99 huller (A140-147, 149-152, 154, 176-77, 179, 181-90, 192-209, 215-16, 219-20, 223-30, 
232-33, 234-39, 241-46, 256-66, 268-74, 297, 307-9, 315, 317, 322, 324-27) foruden 37 fra 
forundersøgelsen (A19-40, 76-89, 95) blev ikke snittet.   
Særlig opmærksomhed fik et område i et tydeligt afgrænset mørkebrunt lag af humøst leret sand (A211). 
Laget bestod af omdannet tørv, der oprindeligt har dækket en svag sænkning i overfladen. Sænkningen 
synes at kunne være opstået ved afgravning i fladen, øjensynligt i forbindelse med dannelsen af 
hulbæltet, som fulgte fyldskiftets let buede forløb og derfor også fremkom under tørvelaget, 
efterhånden som dette blev afgravet. Denne afgravning blev ligesom fladeoprensningen af bl.a. anlæg 
A275 – et lysegråt sandlag - og et større område heromkring foretaget med graveske.  
Hullerne kunne ikke umiddelbart erkendes i det mørkebrune tørvelag og syntes først at blive synlige 
under tørvelaget. I et forsøg på at påvise en mere sikker stratigrafi mellem huller og tørv blev der anlagt 
tre smalle balke på tværs af lag A211. Desværre var der netop i dette område ingen eller kun få usikre 
huller. Kun i et enkelt tilfælde kunne et relativt velbevaret hul (A302) iagttages i siden af balken fra 
øverst i tørvelaget, men desværre var jorden på dette tidspunkt blevet så udtørret, at det ikke var muligt 
at fastslå, om tørven dækkede eller var gennemskåret af hullet. I stedet blev her påvist yderligere nogle 
huller, som ikke kunne erkendes i fladen.  
 

       
 
   Fig. 2: Moderne grubespor gennem den vestlige del af hulbæltet set fra henholdsvis øst (tv) og nord (th). 
 
 
Området ned mod det fossile vådområde var desværre kraftigt påvirket af den moderne 
jordbearbejdning, og langt størstedelen af hulbæltet var præget af en lang række mørke, dybe grubespor, 
som gennemskar bæltet på langs (fig. 4). Da der var tale om relativt smalle striber i undergrunden, 
påvirkede disse dog først og fremmest det visuelle billede i fladen og ikke muligheden for at erkende og 
registrere de enkelte huller eller det samlede billedet af hulbæltet. Da de enkelte huller samtidig alle var 
bevaret i en vis dybde, anses omfanget og strukturen i de påviste huller for at tegne det reelle billede.     
 
Lister og beskrivelser fra forundersøgelsen er registreret i MUD, Museernes Udgravningsdata, mens alle 
originaldata og opmålingsfiler findes på Horsens Museum. 
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Undersøgelsens resultater 
 
Under udgravningen blev der registreret i alt 189 nye anlæg fordelt på to gruber, et grøftforløb og 138 
nye huller til det tidligere lokaliserede hulbælte (HOM 2676, A3002). Yderligere 25 formodede huller 
viste sig at være naturlige farvninger og dyregange. De øvrige anlæg består dels af naturlige aflejringer 
og fyldskifter dels recente ledningsgrøfter. Der blev samtidig registreret 12 fundnumre, hvoraf 7 bestod 
af flint, 1 af zoologisk materiale, 3 af trækulsprøver til C14 datering og 1 prøve til pollenanalyse. Kun få 
af fundene kan dateres nøjere, men en samlet vurdering af anlæg og fund viser, at der har været 
aktiviteter på stedet i flere forskellige perioder. En grube (A290), som lå et stykke ude i vådområdet, 
indeholdt flere dyretænder fra formentlig kvæg. Grubens alder er foreløbig uvis, men den kan være 
forhistorisk.  
 

  
 
          
 
Hulbælte A330. 
De nye huller i hulbæltet (A330) danner et ca. 50 m langt forløb i vestlig fortsættelse af det, der blev 
registreret under HOM 2676 (A3002). Den nye sekvens anses samtidig for at udgøre hulbæltets 
oprindelige afslutning mod vest, så dets samlede udstrækning herefter er på godt 230 m. Ligesom i øst 
ender bæltet også længst mod vest i et fossilt vådområde, hvor hullerne tilsyneladende forsvinder efter 
nogle meters forløb. Hele den nye sekvens af hulbæltet løber herfra mod sydøst parallelt med 
indersiden af det langstrakte vådområde, som bæltet tilsyneladende følger det meste af vejen rundt mod 
øst (fig. 11). Udstrækningen og forløbet er således i høj grad bestemt af områdets topografi. Den 
tidligere undersøgte del af hulbæltet er detaljeret beskrevet i udgravningsberetningen HOM 2676, og 
hovedformålet med den aktuelle undersøgelse var derfor at følge og om muligt fastslå hulbæltets 
vestlige afgrænsning. For en mere detaljeret beskrivelse af bæltet henvises derfor til den tidligere 
undersøgelse.   
 
 

Fig. 5. De væsentligste fremkomne anlæg fra 
udgravningen. Mod sydøst ses et lille overlap 
af både det ældre udgravningsfelt og lidt af 
hulbæltet. Blåt angiver udbredelsen af et 
tidligere vådområde, lysebrunt rester af 
tørvelag. Den gule ledning er recent. 
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Nedpløjningen i området havde betydet, at de fleste af de undersøgte huller var bevaret i en dybde af 
10-15 cm, nogle var dog mindre, men også større huller med en nedgravning på mere end 20 cm 
forekom, den dybeste var 26 cm (A249). Også hullernes bredde varierede, normalt mellem 15-30 cm, 
de fleste dog med en dia. omkring 20 cm. Langt de fleste af hullerne var rundbundede med lige sider, 
nogle var dog også nærmest helt fladbundede. 
 
 

             
 
            Fig. 6. Huller i den midterste sektion af hulbæltet set i fladen og snit fra nordvest.  
 
 
Der kan ikke umiddelbart erkendes nogen systematik i forhold til hullernes form og størrelse, og deres 
indplacering og en eventuel særlig funktion i hulbæltet.  
Også hullernes fyld varierede, formentlig forårsaget af både den jord hullerne var nedgravet i og den 
jord, de efterfølgende blev dækket af. Meget tyder på, at det meste, og måske hele, hulbæltet ligger 
indenfor en vådbundszone, der tidligere var dækket af et relativt tyndt tørvelag. Et vigtigt spørgsmål, 
som også blev forsøgt besvaret i forbindelse med den tidligere undersøgelse ved den østlige del af 
hulbæltet, er, om dette tørvelag blev dannet før eller efter anlæggelsen af hulbæltet. En omtrentlig 
datering af dannelsestidspunktet for tørven ville i givet fald kunne angive en relativ datering af 
hulbæltet.        
I mange af de undersøgte huller bestod fylden af næsten rent gråhvidt, siltet sand svarende til 
undergrunden indenfor det vådbundsprægede område. I en række af hullerne kunne der i dette sand ses 
tynde horisonter af mørkere materiale, formentlig et organisk vækstlag, der fulgte hullets form (eks. fig. 
7). De lagdelte horisonter viser, at hullerne har stået åbne i en vis periode, hvilket således er med til at 
bekræfte det normale billede af disse hulbælter, nemlig at de bestod af åbne huller og ikke normale 
stolpehuller.                   
I andre af hullerne indeholdt fylden i højere grad partier af mørkere materiale overvejende bestående af 
mørkebrunt til næsten sortbrunt humøst sand. Materialet, der svarer til den omdannede tørv i de 
nærliggende lag A211 og A275, tyder på, at et tyndt tørvelag allerede dækkede stedet, da hullerne blev 
gravet. I de fleste tilfælde lå tørvelagene kun øverst i hullerne, ofte som en tydelig homogen aflejring 
med et skarpt skel til det underliggende lyse sand (eks. fig. 7), hvilket formentlig afspejler en 
genopgravning af hullerne. Det ser således også ud til, at hullerne er gravet over flere omgange, da flere 
huller tydeligvis var delvist nedgravet i ældre huller (fig. 7 og 8). I nogle tilfælde synes hullerne at være 
helt uden tørveaflejringer, mens de i andre indeholder partier små af, eller nærmest er dækket af 
indsunken omdannet tørv, hvilket tyder på, at tørv også blev dannet efter, at hullerne blev gravet.  
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Fig. 7. Forskellige typer af huller i hulbæltet A330. Øverst ses tre huller med en fyld bestående af overvejende lyst sand, 
mens fylden i de tre nederste i højere grad indeholder omdannet tørv. I hullet nederst tv afspejler den skarpe grænse mellem 
den meget mørke og den lyse fyld formentlig en genopgravning eller oprensning af hullet. Th. ses to huller nedgravet i 
hinanden.   
 
 
 

           
 
  Fig. 8. Udsnit af huller i hulbæltet set oppefra. Her ses tydeligt, hvordan flere af hullerne er nedgravet i siden på ældre    
huller, og at der således må være tale om huller i flere faser. De brune striber er moderne grubespor. 
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Den nye sekvens af huller svarer helt til den resterende sydligere del af hulbæltet, som både har tydelige 
paralleller og divergenser i forhold til det billede, der normalt karakteriserer hulbælterne. Det samlede 
hulbælte fremstår fragmentarisk og ikke så regelmæssigt som normalt, dette er også tilfældet indenfor 
mindre områder. Alligevel ses der i hullernes placering en vis systematik, som afspejler en bevidst 
fremgangsmåde i forbindelse med gravningen af hullerne. Det kan ikke udelukkes, at nogle huller eller 
egentlig områder med huller fra det oprindelige bælte kan været fjernet ved moderne pløjning, men 
dette synes ikke at have påvirket det generelle billede, som tyder på, at hulbæltet også oprindeligt 
fremstod heterogent og fragmenteret i sin fremtoning.  
 

             
 
 
 
Hulbæltet er, som oftest for disse, opdelt i forskellige sektioner, der både fysisk og 
konstruktionsmæssigt er adskilt fra hinanden. I nogle tilfælde fremstår de enkelte sektioner let forskudt 
i forhold til hinanden. Længden af de forskellige sektioner varierer tilsyneladende en del, men lige vest 
for grøften A168, hvor bæltet fremstår mest kompakt og sammenhængende, er længden af to 
formodede sektioner henholdsvis 3,5 og 3,7 m. Også bredden af de enkelte sektioner varierer, men den 
synes ikke noget sted at overstige 2 m. Hvor bæltet er bredest, består det af 5-6 huller. 
Selvom de enkelte sektioner kan fremstå forskelligartet, er det generelle billede, at hulbælterne 
karakteristisk er dannet af tilnærmelsesvis vertikale rækker med et fast antal huller i hver række. Dette er 
ikke tilfældet her, hvor hullerne i højere grad ser ud til at være orienteret horisontalt i bæltet. Et 
gennemgående træk, uanset de enkelte sektioners længde og bredde, synes at være let bølgede rækker af 
huller, som fremstår tydeligst i de tilfælde, hvor sådanne rækker står mere isoleret (fig. 10). Sektioner 
bestående af en enkelt eller to horisontale hulrækker er uden tvivl et tilsigtet element og ikke et resultat 
af f.eks. delvis nedpløjning. En alternativ forklaring kunne være, at der var tale om et ikke fuldt 
færdiggjort bælte, men dette modsvares af, at nogle huller var nedgravet i flere faser.   
 

Fig. 9. Det aktuelle hulbælte A330 (tv) 
sammenlignet med den mod sydøst tilstødende 
sekvens (th). 
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I hulbælterne er de enkelte sektioner hyppigt afgrænset af en vertikal hulrække, som samtidig kan være 
med til at markere eventuelle passager eller indgange. Tilsvarende rækker ses også flere steder i dette 
bælte, hvor de samtidig synes at være med til at udgøre selve skelettet i det samlede bælte. I flere tilfælde 
er sådanne rækker også med til at markere en mulig passage, som synliggøres af en bræmme uden huller 
(fig. 10).  
Under udgravningen blev der bemærket et nærmest iøjnefaldende sammenfald mellem forløbet af 
hulbæltet og de to langstrakte områder med tørv, A211 og A275. Hvorvidt dette sammenfald er 
tilfældigt, er fortsat usikkert, men det visuelle indtryk var, at den manglende tørv mellem de to områder, 
som her i stedet fremstod som en svag sænkning eller hulning i fladen vinkelret på bæltets 
længderetning, måske kunne være dannet i forbindelse med færdsel gennem den formodede passage.            
 

                                  
 
Fig. 11. Udstrækningen af det samlede hulbælte (HOM 2676, A3 og HOM 3275). Et tilnærmelsesvis tilsvarende 
forløb ses for den fladbundede grøft A168, hvis østligere forløb også genkendes omkring hulbæltets formodede østlige 
afslutning. Med blåt ses de påviste fossile vådbundsområder. 

Fig. 10. Den nordvestligste del af hulbæltet. 
Pilene angiver mulige passager. 
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Det samlede godt 230 m lange hulbælte (HOM 2676, A3002 og HOM 3275, A330) danner et kurvet 
forløb, der i høj grad er fastlagt af områdets topografi. Bæltet strækker sig langs foden af den sydlige del 
af et nærmest cirkulært bakkeparti, der næsten hele vejen rundt er omgivet af et smal fossilt 
vådbundsområder. Mens hulbæltet både i øst og vest afsluttes ude i, og dermed erstattes af, dette 
vådområde, forløber det over en lang strækning herimellem langs indersiden af det smalle vådområde. 
Der synes således ikke at være tale om, at hulbæltets funktion alene har været at forbinde vådområderne 
og på denne måde lukke af for den naturlige passage.  
Omtrent midt i bæltet er der et ca. 60 m langt brud i hulbæltet, hvor det tilsyneladende erstattes af et 
tilsvarende bredt fossilt vådområde. Bæltet afsluttes her til begge sider på samme måde som i de ydre 
ender ude i vådområdet, hvilket er med til at antyde, at det brede brud er reelt og har været tilsigtet.      
 
 

              
 
 Fig. 12. Hulbæltets topografiske beliggenhed ved foden af et næsten cirkulært bakkeparti på sydsiden af Hansted Ådal. 
Herunder ses bæltet sammenholdt med nogle i undersøgelsen påviste områder med fossil vådbund.  
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Lignende hulbælter dateres traditionelt til førromersk jernalder, men endnu foreligger der kun få sikre 
naturvidenskabelige dateringer, og i de fleste tilfælde er der efterhånden tale om typologiske dateringer. 
Det aktuelle hulbælte udviser flere særegne træk, som afviger fra hovedparten af andre kendte 
hulbælter, bl.a. at en del af bæltet bevidst konstrueret med én- og to-strengede forløb af huller, og flere 
iagttagelser gjort i de to undersøgelser kunne tyde på en noget ældre datering. I den tidligere 
undersøgelse af det østlige forløb kunne der på baggrund af bl.a. fund og stratigrafi sandsynliggøres en 
datering til neolitikum, enten tragtbægerkultur eller enkeltgravskultur.  
Der blev i den aktuelle udgravning hverken fundet genstande eller anlæg fra ældre jernalder, derimod 
blev der også her fundet en neolitisk flintøkse. Blot et par meter fra hulbæltets vestlige afslutning, og 
blot 10 cm fra den recente ledningsgrøft A280(!), fremkom der nederst i det tynde lag af omdannet tørv 
(A285) en tyndnakket flintøkse, X15 (fig. 13 og 14). Øksen, der er 15 cm lang og har en ægbredde på 
7,5 cm, er sandsynligvis blevet ofret her ved kanten af det gamle vådområde. Tilsvarende ofringer af 
neolitiske økser er et velkendt fænomen indenfor museets område, og øksens nære relation til hulbæltet 
kan være tilfældig, men en vis samhørighed kan samtidig ikke udelukkes.    
 
 

        
 
Fig. 13. Den tyndnakkede flintøkse (X15) liggende in situ nederst i det tynde omdannede tørvelag blot få meter fra 
hulbæltet. Blot 10 cm til højre for øksen ses det gule undergrundsmateriale i en recent grøft (th), og til venstre for øksen 
den lyse undergrund under tørven. 
 
 
 
Grøft A168. 
 
Der blev tæt på hulbæltet også påvist et forløb af en gravet grøft. Denne havde et nord-syd-gående 
forløb, der kunne følges over en strækning på 63 m (fig. 5). Grøften var ca. 1 m bred og fladbundet 
med en dybde på ca. 40 cm. Ved de sydligste ca. 14 m slår grøften en lille knæk mod sydøst, hvor der 
tilsyneladende er tale om et ca. 12 m bredt ophold, inden den fortsætter i grøften A276 længere mod 
syd. Af snit A fremgår det, at grøften er gravet i to faser med en sekundær grøft nedgravet delvist oveni 
den ældste (fig. 14). Den yngre grøft har en lidt mindre dybde på ca. 33 cm. Forholdet mellem de to 
grøftforløb erkendes relativt nemt i snit, hvor de forskellige lagserier fremstår tydeligt. Fylden består 
overvejende af meget mørkebrune, humøse lag med et stort indhold af omdannet organisk materiale. I 
begge faser har grøften fra begyndelsen stået åben, hvorved der blev dannet naturlige aflejringer af dels 
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vegetation dels skyllesand. De forskellige aflejringer ses på bunden af begge grøfter som tynde 
horisonter af en henholdsvis helt lys og helt mørk fyld. Da aflejringerne i de to grøfter er relativt ens, 
må både funktionen og den arkæologiske datering også anses for at være den samme. Foreløbig er både 
denne funktion og datering dog uvis. Grøften har nærmest karakter af en skelgrøft, som de kendes fra 
historisk tid, men overordnet set har den tilnærmelsesvis samme forløb og udstrækning som hulbæltet 
(jf. fig. 11). Grøften må således være den samme, som også blev påvist i den tidligere undersøgelse 
længere mod øst (HOM 2676, A2730 og A2819). Ligesom hulbæltet følger grøften terrænet rundt om 
det herværende bakkeparti. Ved både det østligere forløb og i den aktuelle undersøgelse kunne det 
fastslås, at grøften gennemskar hulbæltet og således er yngre end dette. Hvor vidt placeringen af de to 
forskellige anlæg er tilfældig, eller de eventuelt kan have haft den samme overordnede funktion, vil 
måske kunne belyses nærmere ved hjælp af nogle kommende 14C dateringer og en pollenanalyse fra 
grøften.  
 
                                  

      
 

          
 
 
                               
 
               
 
          
     
           

Fig. 14. Grøften A168 set i fladen fra SØ 
og herunder i snit. 
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Fremtidigt arbejde på stedet  
 
Efter udgravningens afslutning er hele det forundersøgte areal blevet frigivet (fig. 1). Sker det mod 
forventning, at der ved et kommende anlægsarbejde alligevel påtræffes fortidsminder, skal den del af 
arbejdet, som berører fundet indstilles og Horsens Museum tilkaldes. Udgifterne til en evt. nødvendig 
undersøgelse påhviler da Kulturstyrelsen efter museumslovens § 27, stk. 5,2. 
Ligesom tidligere arkæologiske undersøgelse på det tilstødende areal har den aktuelle udgravning vist, at 
der i området findes forskellige væsentlige fortidsminder, og det vil derfor anbefales, at der også i 
forbindelse med kommende anlægsarbejder i nærområdet bør laves arkæologiske forundersøgelser. 
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 01-06-2015  

148 Udgår Udgår Udateret     

153 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

155 Udgår Udgår Udateret     

156 Udgår Udgår Udateret     

157 Udgår Udgår Udateret     

158 Udgår Udgår Udateret     

159 Udgår Udgår Udateret     

160 Udgår Udgår Udateret     

161 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

162 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

163 Udgår Udgår Udateret     

164 Udgår Udgår Udateret     

165 Udgår Udgår Udateret     

166 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

167 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

168 Afgrænsning Grøft Udateret     

169 Udgår Udgår Udateret     

170 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

171 Udgår Udgår Udateret     

172 Udgår Udgår Udateret     

173 Udgår Udgår Udateret     

174 Udgår Udgår Udateret     

175 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

178 Naturfænomen Naturfænomen Udateret     

191 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

212 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

213 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

214 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  
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217 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

218 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

231 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

240 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

247 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

248 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

249 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

250 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

252 Udgår Udgår Udateret     

253 Udgår Udgår Udateret     

254 Udgår Udgår Udateret     

255 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

267 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

276 Afgrænsning Grøft Oldtid     

290 Grube Grube Oldtid     

291 Grube Grube Oldtid     

292 Naturfænomen Rodhul Udateret     

293 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

294 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

295 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

296 Udgår Udgår Udateret     

298 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

299 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

300 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

301 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

302 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

304 Udgår Udgår Udateret     

305 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

306 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

310 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

311 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

312 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  



 

Side 18 af 44 

 

313 Udgår Udgår Udateret     

314 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

315 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

316 Udgår Udgår Udateret     

318 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

319 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

320 Udgår Udgår Udateret     

321 Stolpehul Stolpehul Oldtid     

323 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

328 Udgår Udgår Udateret     

329 Stolpehul Stolpehul Oldtid   330  

330 Afgrænsning Hulbælte Oldtid    76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 

88, 89, 153, 161, 

162, 166, 167, 

170, 175, 191, 

212, 213, 214, 

217, 218, 231, 

240, 247, 248, 

249, 250, 255, 

267, 293, 294, 

295, 298, 299, 

300, 301, 302, 

305, 306, 310, 

311, 312, 314, 

315, 318, 319, 

323, 329 
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Anlægsbeskrivelse 

 

Kampagne: 01-06-2015   

148 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: 2 dyregange 

 

S: 15 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

153 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 18 

Dybde i cm: 9 

Flade: 

Side: Lodret 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Tydeligt afgrænset. 

 

S: 15 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

155 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Dyregange 

 

S: 14 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

156 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse:Kompination af dyregange + naturlig 

farvning. 

 

S: 14 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

157 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 
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Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: 3 dyregange. 2 af dyregangene har dog en 

meget mørkgrå fyld (ligner lidt fyld i hullerne) 

 

S: 15 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

158 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse:Kompination af dyregange + naturlig 

farvning. 

 

S: 14 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

159 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse:Kompination af dyregange + naturlig 

farvning. 

 

S: 14 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

160 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse:Koncentration af dyregange 

 

S: 14 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

161 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 22 

Dybde i cm: 18 

Flade: 

Side: Lodret 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Tydeligt afgrænset. 

 

S: 14 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 
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Fund:   

Lag:  

   

162 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 26 

Dybde i cm: 8 

Flade: 

Side: Lodret 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Tydeligt afgrænset. 

 

S: 14 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

163 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse:2  Dyregange 

 

S: 14 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

164 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Dyregange 

 

S: 14 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

165 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Dyregange 

 

S: 14 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

166 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 20 

Dybde i cm: 4 

Flade: 

Side: 

Bund:flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Bund af stolpehul (?). Diffust afgrænset. 
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Fyld: Homogent mørkbrunt let humøst, gruset sand. 

 

S: 11 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

167 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 24 

Dybde i cm: 6 

Flade: 

Side: 

Bund:flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Bund af stolpehul (?). Diffust afgrænset. 

Fyld: Homogent lyst til mellembrunt let humøst, gruset 

sand. 

 

S: 11 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

168 

Afgrænsning, Grøft, Udateret 

Nord-syd-gående grøftforløb, der kunne følges over en 

strækning på 63 m. Grøften er ca. 1 m bred, 

fladbundet og med en dybde på ca. 40 cm. Ved de 

sydligste ca. 14 m slår grøften en lille knæk mod 

sydøst, hvor der tilsyneladende er tale om et ca 12 m 

bredt ophold, inden den fortsætter i grøften A276 

længere mod syd. 

Af snit A fremgår det, at grøften reelt består af to 

forskellige grøftforløb, hvor en sekundær er nedgravet 

oveni den primære. Den yngre grøft har en lidt mindre 

dybde på ca. 33 cm. Skellet mellem de to grøftforløb 

erkendes relativt nemt, da de forskellige lagserier 

fremstår tydeligt. Således kan lag 3 også følges hele 

vejen som en næsten ensartet horisont. Da de fleste 

horisonter på forskellig vis minder om hinanden, og 

lag 3 og lag 7 nærmest er identiske, må både 

funktionen og den arkæologiske datering anses for at 

være ens. Begge grøfter har fra starten stået åbne. 

1) næsten homogent, mørkebrunt humøst sand 

stedvis iblandet gult sand fra dyregange og 

bioturbation (sætningslag). 

2)Let heterogent, overvejende mørkt gråbrunt spættet 

med lyst gråbrunt og mørkebrunt sand. I den vestlige 

del ses en lidt større plamage af gult og lysebrunt 

sand(2a). 

3) heterogent, blandet mørkt gråligt og lyst gråbrunt 

sand, i den vestlige del spættet med gult sand. I den 

østlige del er de to første slags fyld aflejret i tynde (ca. 

½ til 1 cm.) vandrette horisonter, der følger grøftens 

bund. 

4)heterogent, kraftigt blandet lyst gråbrunt, mellem 

gråbrunt, lysebrunt, mørkt gråbrunt og gult sand. 

Laget er - på trodt af forskellen - det samme som lag 7. 

5) homogent, mørkt gråbrunt sand. Herfra 

pollenprøve. 

6) næsten rent gult undergrundssand. 

7)blandet mørkt gråligt og gult sand. Minder om lag 3, 

men her ses kun 2 ca. 1 cm. tykke striber af mørkegråt 

sand. 

8) næsten rent gult undergrundssand let farvet af lyst 

gråbrunt og mørkt gråbrunt sand. 

 

S: 6 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  12: til pollenanalyse , Udateret 

Lag:  

   

169 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 
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Nuance: 

Beskrivelse: Dyregange/dyreaktivitet 

 

S: 10 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

170 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 26 

Dybde i cm: 18 

Flade: 

Side: runde 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Tydeligt afgrænset. Heterogen 

mellembrunt let humøst sand, iblandet gulbrunt 

gruset sand i omlejret undergrund. 

 

S: 10 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

171 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Dyregange/dyreaktivitet 

 

S: 10 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

172 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Dyregange/dyreaktivitet 

 

S: 10 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

173 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Dyregange/dyreaktivitet 

 

S: 10 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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174 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Dyregange/dyreaktivitet 

 

S: 10 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

175 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 22 

Dybde i cm: 12 

Flade: 

Side: Lodret 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Tydeligt afgrænset. Heterogen mellem 

gråbrunt sand, iblandet meget mørkbrunt let humøst 

sand, der nærmest forekommer i linser eller striber. 

 

S: 10 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

178 

Naturfænomen, Naturfænomen, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Del af større lag/fyldskifte. 

 

S: 14 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

191 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 30 

Dybde i cm: 18 

Flade: 

Side: skrå 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Tydeligt afgrænset. - Står endog meget 

flot afgrænset. Homogen mørk fyld i toppen, lysere og 

mere heterogen i bunden. 

 

S: 15 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

212 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 24 

Dybde i cm: 15 

Flade: 

Side: Lodret 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Tydeligt afgrænset. 



 

Side 25 af 44 

 

 

S: 13 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

213 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 22 

Dybde i cm: 12 

Flade: 

Side: Lodret 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Synes ok som stolpehul, dog noget diffus 

pga. meget gruset undergrund på stedet + 

dyreaktivitet. 

 

S: 13 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

214 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 23 

Dybde i cm: 11 

Flade: 

Side: Lodret 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Tydeligt afgrænset. 

 

S: 13 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

217 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 26 

Dybde i cm: 13 

Flade: 

Side: skrå 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: a) heterogen - overvejende gråsort 

humøst sand, med linser af mørkbrunt sand. Svagt 

tørveagtigt/omsat tørv. Med småsten ø ca. 4 cm. 

b) heterogen lys- til mellemgråt sand med tynde 

striber af gråsort hunøst materiale. Tendens til 

lagdeling. 

 

S: 5 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

218 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 24 

Dybde i cm: 10 

Flade: 

Side: skrå 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse:Heterogen mellem- til mørkgråt sand; med 

linser/partier af sort/gråsort organisk/humøst 

materiale (tørv/omsat tørv). 
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S: 5 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

231 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 34 

Dybde i cm: 24 

Flade: 

Side: Lodret 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: Mørk, homogen fyld i toppen, lysere og 

mere heterogen i bunden. Tydeligt afgrænset. 

 

S: 13 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

240 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 25 

Dybde i cm: 16 

Flade: 

Side: Lodret 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Tydeligt afgrænset. 

 

S: 13 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

247 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 26 

Dybde i cm: 15 

Flade: 

Side: lodrette 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: Heterogen mellemgråt sand, ret kraftigt 

iblandet lys til mellemgrunt gruset sand. Virker en 

anelse mere homogent,mørkbrunt i toppen. 

Undergrund. Lys gulgråt og gulbrunt sand. Stedvis 

meget kompakt og gennerelt meget gruset. 

 

S: 3 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

248 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 30 

Dybde i cm: 20 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Rundet til ret tilspidset bund. En lodret og 

en skrå side. 

Fyld. Heterogen mellem- til mørkgråt gruset sand 

iblandet mellem- til mørkbrunt sand. 

Undergrund. Lys gulgråt og gulbrunt sand. Stedvis 

meget kompakt og gennerelt meget gruset. 
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S: 3 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

249 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 26 

Dybde i cm: 26 

Flade: 

Side: lodrette 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: a) Homogen mørkbrun/brunsort humøst 

sand. Evt. omdannet/omsat tørv. 

b) Heterogen mellem- til mørkgråt gruset sand 

iblandet mellem- til mørkbrunt sand. 

Undergrund. Lys gulgråt og gulbrunt sand. Stedvis 

meget kompakt og gennerelt meget gruset. 

 

S: 3 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

250 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 22 

Dybde i cm: 14 

Flade: 

Side: 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: En lodret og en skrå side. 

Fyld. Heterogen mellem gråbrun, let humøst gruset 

sand, iblandet mellembrunt sand. Tendens til mere 

mørkbrun homogen fyld i toppen. 

 

S: 4 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

252 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Koncentrat af dyregange 

 

S: 11 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

253 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Koncentrat af dyregange 

 

S: 11 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   
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Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

254 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Intet at se i profil. 

 

S: 14 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

255 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 18 

Dybde i cm: 9 

Flade: 

Side: Lodret 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Tydeligt afgrænset. 

 

S: 14 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

267 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 23 

Dybde i cm: 14 

Flade: 

Side: Lodret 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: Tydeligt afgrænset. 

 

S: 15 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

276 

Afgrænsning, Grøft, Oldtid 

Diameter i cm:  

Dybde i cm: 16 

Flade: 

Side: skrå 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Grøft, orinteret ca. N/S. Fladbundet og 

med let skrå sider. 

Fyld: a) Homogent mellembrunt sandmuld med 

enkelte småsten (ø 4-6 cm.) hvoraf få er skørnede. 

Glidene og diffus overgang til fyld. 

b) Minder meget om fyld a), men mere grå/gråbrun i 

farven og desuden let spættet med gulbrunt/orange 

ret kompakt sand. 

 

S: 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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290 

Grube, Grube, Oldtid 

Diameter i cm: 106 

Dybde i cm: 20 

Flade: cirkulær 

Side: skrå 

Bund: irregulær 

Nuance: 

Beskrivelse: Grube (ukendt funktion) Nærmest 

cirkulær i fladen. Forstyret/skåret mod syd af 

formodet dræn A289. Uregelmessig fladbundet, med 

skrå sider. 

a) homogen mørkbrun - stedvis brunsort - meget 

humøst sand. Tolkes som delvis omsat/omdannet tørv. 

b)heterogen - lysgråt og mørk brungråt sand, kraftig 

iblandet mere eller mindre omsat organisk materiale. 

Der ses både sorte og brune linser - antageligt delvist 

omsat knogle eller træ. Særligt mod bunden meget 

gruset/småsten. 

Undergrund= Kompakt lys grågult sand. 

Der er indsamlet fund fra anlægget, ej henført til 

specifikt lag. 

 

S: 5 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

291 

Grube, Grube, Oldtid 

Diameter i cm: 154 

Dybde i cm: 54 

Flade: oval 

Side: skrå 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Grube (ukendt funktion), alternativt natur 

- rodvælter eller lign. 

Fyldbeskrivelse: 

a) Homogen meget mørkbrun - stedvis brunsort 

humøs, fedtet fyld - med et højt indhold af organisk 

materiale i form af mere eller mindre omsat tørv. 

Denne fyld står meget skarpt afgrænset. Et stykke flint 

i fladen. 

b) Heterogen lys- til mellemgråt groft sand, iblandet 

mellembrunt og lys gulgråt sand. Der ses linser - 

stedvis striber af sort omsat organisk materiale (tørv?). 

Med enkelte småsten. 

Tolkning: Tolkes umiddelbart som en grube i 2 faser, 

bestående af henholdsvis fyld b) (ælst) og fyld a) 

(yngst). Særligt fyld a) står meget skarpt/kantet 

afgrænset. Alternativt er der tale om natur - en 

rodvælter (fyld b)), hvor man siden har gravet roden 

op (fyld a)). I hvert fald må der have været mennesker 

ind over. 

Eneste fund er flint (blok/knude) fra toppen/fladen af 

fyld a). 

 

S: 11 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:  13: Kerne/blok/knude, Oldtid 

Lag:  

   

292 

Naturfænomen, Rodhul, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Natur-rodhul eller lignende. Fremstår 

uregelmessig cirkulær til oval i fladen. I profil 

rundbundet og skrå sider. Heterogen mørkebrun 

humøst fyld. I bunden en sort stribe af omsat organisk 

materiale - antageligt træ/rødder. Stedvis lignende 

sorte striber i den øvrige fyld. Tolkes umiddelbart som 

natur - f.eks. rodhul eller lignende. 

Bemærk: Det sorte i fylden kan evt. være omsat tørv. 

Ej tegnet. 

 

S: 10 

Tegninger:   

Foto:   
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Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

293 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 22 

Dybde i cm: 17 

Flade: 

Side: 

Bund:rund 

Nuance: 

Beskrivelse: Rundbundet med afrundede sider. 

Fyld. heterogent, blandet lysebrunt og mellembrunt, 

siltet sand. Det mellembrune sand er tilnærmelsesvis 

aflejret i vandrette, tynde horisonter, der følger hullets 

form. 

 

S: 1 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

294 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 17 

Dybde i cm: 13 

Flade: 

Side: lige 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Flad til rundbundet med lige sider og 

afrundede hjørner. 

Fyld: Heterogent, blandet mellem og lyst gråbrunt 

med hvidgult, stenet, siltet sand. 

 

S: 1 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

295 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 15 

Dybde i cm: 14 

Flade: 

Side: skrå 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: Rundbundet med let udskrånende, 

afrundede sider. 

Fyld: Heterogent, overvejende lyst gulligt og lysegråt 

silt, der nærmest er aflejret i vandrette horisonter, 

som følger hullets form. Der ses ingen spor efter tørv. 

 

S: 1 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

296 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Dyregang 

 

S: 1 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   
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Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

298 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 28 

Dybde i cm: 10 

Flade: 

Side: skrå 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: meget mørkt gråbrunt, humøst, leret sand 

let iblandet lyst gråbrunt, sandet silt. 

 

S: 8 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

299 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 24 

Dybde i cm: 10 

Flade: 

Side: rund 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: overvejende meget mørkt gråbrunt, 

humøst leret sand, i bund og siderne iblandet lysegråt 

og gult sand. 

 

S: 7 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

300 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 23 

Dybde i cm: 8 

Flade: 

Side: Lodret 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Blandet mørkebrunt og mørkt gråbrunt, 

siltet sand. 

 

S: 7 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

301 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 24 

Dybde i cm: 14 

Flade: 

Side: rund 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: Heterogent, overvejende meget mørkt 

gråbrunt iblandet lyst gråhvidt og mørkegråt silt. 

 

S: 8 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

302 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 
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Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 26 

Dybde i cm: 21 

Flade: 

Side: rund 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: mørkebrunt til mørkt gråbrunt, svagt 

iblandet gult og lysegråt, siltet sand. 

 

S: 8 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

304 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Dyregang. 

 

S: 7 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

305 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 16 

Dybde i cm: 8 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Muligt men tvivlsomt stolpehul. Fyld: 

mellem gråligt sand. 

 

S: 8 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

306 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 21 

Dybde i cm: 10 

Flade: 

Side: 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: meget mørkebrunt humøst, i den ene side 

iblandet gult siltet sand. 

 

S: 8 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

310 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 19 

Dybde i cm: 8 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Flad- til let rundbundet. 

Fyld:a) I den nedre del overvejende lysebrunt til lyst 

gråbrunt iblandet mørkt gråbrunt, siltet sand. 
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b) I toppen homogent mørkebrunt humøst, leret sand. 

 

S: 7 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

311 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 32 

Dybde i cm: 7 

Flade: 

Side: 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Formodet stolpehul. 

Fyld: heterogent blandet mørkbrunt, mørkt gråbrunt, 

lysebrunt og hvidligt siltet sand. Skærer A312 og det 

nordforliggende A311a 

 

S: 7 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

312 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 17 

Dybde i cm: 10 

Flade: 

Side: rund 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: Overvejende mellembrunt, let iblandet 

hvidlig silt. Skæres af A311. 

 

S: 7 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:  16: Trækul, Oldtid 

Lag:  

   

313 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Udgår, bioturbation. 

 

S: 2 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

314 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 17 

Dybde i cm: 12 

Flade: 

Side: lige 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: Heterogent, blandet (kraftigt) mørkebrunt 

mellembrunt og gult sand. 

 

S: 2 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   
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Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

315 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte, ikke snittet. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

316 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Udgår, bioturbation 

 

S: 2 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

318 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 22 

Dybde i cm: 13 

Flade: 

Side: 

Bund:rund 

Nuance: 

Beskrivelse: Rundbundet med afrundede sider. 

Fyld. overvejende mørkbrunt til mørkt gråbrunt, 

spættet med hvidgult, siltet sand med småsten. I 

centrum består den mørke fyld af mere fedtet, humøst 

sand, formentlig omdannet tørv. 

 

S: 2 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

319 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 22 

Dybde i cm: 16 

Flade: 

Side: 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: Rundbundet med afrundede sider. 

Fyld. overvejende heterogent, blandet lysebrunt til lyst 

gråbrunt siltet sand og mørkebrunt, humøst sand. I 

toppen et mere homogent, ca. 6 cm. tykt lag af 

mørkebrunt, humøst sand (omdannet tørv?). I det 

nedre lag fremkom et flinteafslag. 

 

S: 2 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

320 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 
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Nuance: 

Beskrivelse: Udgår, dyregang og pløjespor. 

 

S: 2 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

321 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Tvivlsomt hul. Kraftigt farvet af dyregange 

og bioturbation. 

 

S: 1 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

323 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 14 

Dybde i cm: 10 

Flade: 

Side: skrå 

Bund: rund 

Nuance: 

Beskrivelse: Heterogent, blandet lyst gråbrunt til 

lysebrunt og gult siltet sand. 

 

S: 1 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 

Fund:   

Lag:  

   

328 

Udgår, Udgår, Udateret 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Udgår, dyregange. 

 

S: 1 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

329 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 

Indgår i hulbælte. 

Diameter i cm: 22 

Dybde i cm: 7 

Flade: 

Side: 

Bund: flad 

Nuance: 

Beskrivelse: Formodet hul. Fladbundet til skålformet. 

Fyld. Overvejende mellem- til lyst gråbrunt spættet 

med gult sand. 

 

S: 1 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i: 330 



 

Side 36 af 44 

 

Fund:   

Lag:  

   

330 

Afgrænsning, Hulbælte, Oldtid 

Vestlige afslutning af hulbælte, som tidligere er påvist 

og registreret under HOM 2676. Det nye forløb 

omfattede i alt 138 huller, hvoraf hullerne A80-83, 85, 

153, 161-62, 166-67, 170, 175, 191, 212-14, 217-18, 

231, 240, 247-50, 255, 267, 293-95, 298-302, 305-6, 

310-12, 314, 318-19, 323, og 329 blev snittet, mens 

A19-40, 76-89, 95, A140-147, 149-152, 154, 176-77, 

179, 181-90, 192-209, 215-16, 219-20, 223-30, 232-33, 

234-39, 241-46, 256-66, 268-74, 297, 307-9, 315, 317, 

322, 324-27 ikke blev snittet. 

Som påvist i den tidligere undersøgelse bestod den 

vestlige del af hulbæltet af et heterogent forløb, der 

stedvis fremstod som ca. 2 m brede sektioner, mens 

det andre steder blot var to-strenget. På trods af et 

meget forskelligartet forløb, anses det for at afspejle 

den oprindelige konstruktion. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:  76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 153, 161, 162, 166, 167, 170, 175, 191, 

212, 213, 214, 217, 218, 231, 240, 247, 248, 249, 250, 

255, 267, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 

306, 310, 311, 312, 314, 315, 318, 319, 323, 329 

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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FundListe 

 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 01-06-2015  

6 Træ Trækul Oldtid  

7 Flint Forarbejdet flint, usikker 

type 

Oldtid  

8 Flint Kerne/blok/knude Stenalder  

9 Flint Kerne/blok/knude Stenalder  

10 Zoologisk 

materiale 

Tand Udateret  

11 Flint Afslag Stenalder  

12 Jord  til pollenanalyse  Udateret 168 

13 Flint Kerne/blok/knude Oldtid 291 

14 Flint Flække Stenalder  

15 Flint Sleben økse / mejsel Ældre 

Tragtbægerk

ultur 

 

16 Træ Trækul Oldtid 312 

17 Træ Trækul Oldtid  
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 Fundbeskrivelse 

 

Kampagne: 01-06-2015   

9 
Flint, Kerne/blok/knude, Stenalder 

1 flad blok med afslag på den ene længdeside 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

10 
Zoologisk materiale, Tand, Udateret 

3 kindtænder fra formentlig ko 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

11 
Flint, Afslag, Stenalder 

1 afslag 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

12 
Jord , til pollenanalyse , Udateret 

fra snit A, lag 5 i grøften A168 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 168 

Fund:   

Lag  

   

13 
Flint, Kerne/blok/knude, Oldtid 

Fra fladen af anlægget 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg: 291 

Fund:   

Lag  

   

14 
Flint, Flække, Stenalder 

Indsamlet ved muldafrømning i det nordøstlige hjørne 

af feltet: 

 

2 regelmæssige A-flækker 

1 B-flække 

1 vingeafslag 

4 skiveafslag 

 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

15 
Flint, Sleben økse / mejsel, Ældre Tragtbægerkultur 

længde 15 cm, ægbredde 7,5 cm 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  

   

17 
Træ, Trækul, Oldtid 

Trækul fremkommet under det mørke gråsorte lag 

under A303/301 (jf. F90dig) 



 

Side 39 af 44 

 

Tegninger:   

Foto:   

Anlæg:  

Fund:   

Lag  
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Fotoliste 

 

Billed Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

 

3275/13 Lyse vådbundsaflejringer i den 

vestlige del af udgravningsfeltet 

set fra nord. "Ardsporene" er 

moderne.  

  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/14 Moderne grubespor i det lyse 

vådbundssand vest i feltet set fra 

sydøst 

  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/15 Sydlige ende af grøft A168 set i 

fladen fra syd. 

168  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/16 Grøft A168 og hulbæltet A330 set i 

fladen fra nordøst 

168  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/17 Grøft A168 og hulbæltet A330 set i 

fladen fra øst. Nær feltkanten ses 

de lyse vådbundsaflejringer. 

168, 

330 

 digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/18 Grøft A168 set i fladen fra nordøst. 

Nær feltkanten ses de lyse 

vådbundsaflejringer. 

168  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/19 Den nordlige afslutning på grøft 

A168 set i flade og snit fra øst. 

168  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/20 Nordligste ende af grøft A168 set i 

snit fra syd. Op til den vestlige side 

af grøften ses mørke 

tørveaflejringer. 

168  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/21 Nordligste del af grøft A168 set i 

snit fra syd. 

168  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/22 Nordligste del af grøft A168 set i 

snit fra syd. Heraf fremgår, at 

grøften består af to faser. 

168  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/23 Som F22 med indridsninger. 168  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/24 Nordligste del af grøft A168 set i 

snit fra nord. 

168  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/25 Grøft A168 set i fladen fra syd. 168  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/26 Grøft A168 set i fladen og snit fra 

nord. 

168  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 
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3275/27 Muldafrømning i den vestligste del 

af feltet set fra øst. I de 

tørveagtige aflejringer er en 

neolitisk økse ved at blive gravet 

frem. 

  digitalt foto 01-06-2015 Per Borup 

3275/28 Martin Nielsen i færd med at 

afdække den neolitiske økse under 

bevågenhed af maskinføreren. 

  digitalt foto 01-06-2015 Per Borup 

3275/29 Den tyndnakkede økse X15 

liggende i den tørveagtige jord 

 15 digitalt foto 01-06-2015 Per Borup 

3275/30 Den tyndnakkede økse X15 

liggende i den tørveagtige jord 

 15 digitalt foto 01-06-2015 Per Borup 

3275/31 Midtsektion af hulbæltet set i 

fladen fra nord. I forgrunden ses 

hullerne A85-89. 

85-89  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/32 Hulfrit område mellem to 

sektioner i hulbæltet set i fladen 

fra syd. I forgrunden ses hullerne 

A191 og A231. 

191, 

231 

 digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/33 Som F32 set fra sydøst.   digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/34 Sektion i hulbæltets nordlige ende 

set i fladen fra øst. Forrest ses 

hullerne A199, A200 og A224. 

199, 

200, 

224 

 digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/35 Hulbæltet set i fladen fra 

nordvest. Forrest ses hullerne 

A86-89. 

86-89  digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/36 Huller i en af hulbæltete nordlige 

sektioner set i fladen fra øst. 

Forrest ses hullerne A200 og A201. 

200, 

201 

 digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/37 Som F33.   digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/38 Som F32.   digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/39 Huller i nordlig sektion af 

hulbæltet set i fladen fra 

nordnordvest. I forgrunden ses 

bl.a. hullerne A85 og A250. 

85, 

250 

 digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/40 Som F39, set fra nord. 85, 

250 

 digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/41 SomF32.   digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/42 Som F32   digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 
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3275/43 Hullerne A191 og A231 

gennemskåret af grubespor set i 

fladen oppefra mod syd. 

191, 

231 

 digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/44 Som F32 set fra syd.   digitalt foto 03-06-2015 Per Borup 

3275/45 Som F39.   digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/46 Det tynde tørvelag A211 oprenset 

i fladen set fra nordvest. 

211  digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/47 Nærbillede af den nordvestlige del 

af A211 set i fladen fra nordvest. 

211  digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/48 Som F46 set fra sydøst. I 

forgrunden ses hullerne A203 og 

A204. 

203, 

204 

 digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/49 Nærbillede af den sydøstlige del af 

tørvelaget A211 set fra sydøst, 

hvor hulbæltet løber ind i laget. I 

forgrunden ses hullerne A205, 

A206 og A215. 

211, 

205, 

206, 

215 

 digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/50 Som F49 set fra øst.   digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/51 Som F46 set fra sydvest.   digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/52 Som A48.   digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/53 Som A49 set fra nord.   digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/54 Nordvestligste del af tørvelaget 

A211 set i fladen fra vest. 

211  digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/55 Sydøstlige del af tørvelaget A211 

set fra øst. 

211  digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/56 Som F53.   digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/57 Som F49.   digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/58 SomF56.   digitalt foto 04-06-2015 Per Borup 

3275/59 Tørvelaget A211 under udgravning 

efter anlæggelsen af to små balke, 

set fra nord. 

211  digitalt foto 05-06-2015 Per Borup 

3275/60 Som F52.   digitalt foto 05-06-2015 Per Borup 

3275/61 F56.   digitalt foto 05-06-2015 Per Borup 

3275/62 Midterste del af tørvelag A211 

efter afgravning og tilsynekomst 

ag huller under tørven. Set fra 

nordøst. 

211  digitalt foto 05-06-2015 Per Borup 

3275/63 Som F62 set fra nord. 211  digitalt foto 05-06-2015 Per Borup 
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3275/64 Som F62 i nærbillede set oppefra. 211  digitalt foto 05-06-2015 Per Borup 

3275/65 Som F64. 211  digitalt foto 05-06-2015 Per Borup 

3275/66 Som F59 set fra nordvest. 211  digitalt foto 05-06-2015 Per Borup 

3275/67 Sydøstlige del af A211 efter 

afgravning af tørvelaget. Herunder 

ses flere huller fra hulbæltet. Set 

fra nordvest. 

211  digitalt foto 05-06-2015 Per Borup 

3275/68 Hullerne A314 og A315 fra 

hulbæltet set i snit fra nordøst. 

314, 

315 

 digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/69 Hullerne A318-20 under tørvelaget 

A211 set i snit fra nordvest. 

211, 

318-

320 

 digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/70 Hul A293 set i snit fra nordvest. 293  digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/71 Som F70 med indridsning. 293  digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/72 Hul A270 set i snit fra sydøst. 270  digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/73 Hullerne A80-83 og A247-49 i 

hulbæltet set i snit fra nord. 

80-83, 

247-

249 

 digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/74 Hullerne A82, A83 og A247 set i 

snit fra nordnordvest 

82, 83, 

247 

 digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/75 Hullerne A247-49 i hulbæltet set i 

snit fra nordnordvest. 

247-

249 

 digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/76 Som F73 set fra nordvest.   digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/77 Hul A295 set i snit fra nordvest. 295  digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/78 Hul A323 set i snit fra nordvest. 323  digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/79 Hullerne A295 og A323 set i snit 

fra nordvest. 

295, 

323 

 digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/80 Hul A318 fra hulbæltet set i snit 

fra nordvest. 

318  digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/81 Som F80 med indridsning. 318  digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/82 Grube A290 set i snit fra 

østnordøst. 

290  digitalt foto 16-06-2015 Per Borup 

3275/83 Snit gennem tørvelaget A211 set 

fra sydøst. 

211  digitalt foto 08-06-2015 Per Borup 

3275/84 Grube A291 set i snit fra sydvest. 291  digitalt foto 09-06-2015 Per Borup 

3275/85 Hullerne A310-12 i hulbæltet set i 

snit fra sydøst. 

310-

312 

 digitalt foto 09-06-2015 Per Borup 
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3275/86 Hullerne A298 og A299 i hulbæltet 

set i snit fra sydvest. 

298, 

299 

 digitalt foto 09-06-2015 Per Borup 

3275/87 Flere snit gennem tørvelag A211 

set fra syd. 

211  digitalt foto 09-06-2015 Per Borup 

3275/88 Snit ind i den sydligste ende af 

grøft A168 set fra østsydøst. 

168  digitalt foto 09-06-2015 Per Borup 

3275/89 Hullerne A311 og A312 i hulbæltet 

set i snit fra sydsydøst. 

311, 

312 

 digitalt foto 09-06-2015 Per Borup 

3275/90 Snit ind i den østlige side af A211 

set fra syd. 

211  digitalt foto 09-06-2015 Per Borup 

3275/91 Hul A302 set i snit fra sydøst. Her 

ses, at hullet er gravet ned i siden 

af et ældre hul th. herfor.  

302  digitalt foto 09-06-2015 Per Borup 

 


