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Indholdsfortegnelse

Første gang ordet hulbælte blev brugt i en arkæolo-

-

bæltet ved 

som en lang bane af tætstillede huller.  Hulbæltet 

ved 

oprindeligt havde stået åbne. 

et langstrakt anlæg – et bælte – af 

mindst tre rækker af tætstillede huller, der i anlæggets 

funktionstid var åbne.

-

-

hullerne i hver række i anlæggets længderetning 

anbragt lidt forskudt i forhold til hullerne i nabo-

-

-

Hulbælterne er så karakteristiske i deres frem-

huller

har mørkere farve end den omgivende ofte lyst far-

da der oprindeligt var tale om mindre nedgravnin-

Ved nogle hulbælter kan de enkelte langsgående 

rækker stå tydeligt og kaldes da for hulrækker. En 

ved -

Endelig kan en hulrække optræde helt alene uden 

at have kontakt med et hulbælte.

som et -

-

forløb. For at skabe grundlag for en konsekvent og 

orienteringen af deres længdeakse varierer mere 
o o -

Lystbæk-

Grøntoft. Alle tre om-

 

-

-

lineære. De lineære hulbælter 

kan efter deres form deles i to grupper: De retlin-

jede og de krumlinjede

dog uden markant at skifte retning. Vi har valgt 

-

o. For at et hul-

1. Hulbælter 

Palle Eriksen
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hulbælter. Hvis for eksempel hulbæltet ved Lyst-

Udover formen på de to typer hulbælter er der 

også to andre vigtige forskelle: De kendte omslut-

tende hulbælter er i nær kontakt med bebyggelser 

bebyggelsesspor stort set er fraværende ved de 

Hvilmose henfører dog 

-

jernalder.

indtil videre er Liseborg 

er frilagte i deres fulde længde. De lineære hul-

Gammelbo-

og kan have kontrolleret færdslen. De kan også gå 

ved -

-

Fig. 1. Del af hulbæltet 
ved 

af arkæologerne. Man får 
et ganske godt indtryk af, 
hvordan hulbæltet oprinde-
ligt kan have set ud: en lang, 
smal bane af åbne huller.

Fig. 2

ved 
hulbæltet, der har retning ud mod Storåen i baggrunden.
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hulbælter er nemlig anlagt ”i et hug” og er uden 

senere udbedringer eller tilføjelser.

kan der langs den ene side være langsløbende an-

-

Risum Østergård-huller

en grøft eventuelt sammen med en vold og beteg-

nes da som komplekse hulbælter. De ”rene” hulbælter 

uden langsløbende anlæg benævnes enkle hulbælter.

I øvrigt skal der ikke her gås i detaljer med hul-

Udbredelse 

-

råde fra Løgstør i nord til Rødby i syd og fra Ve-

kan opvise et hulbælte og Lolland de to sidste. Sto-

-

land og Djursland er fundtomme. Det er dog nok 

-

ter op i disse områder. Med forekomsterne på Fyn 

og Lolland samt  i Skåne 

-

og langvarige pløjning i sammenligning med midt- 

hulbælter eller store dele af dem. Men det er værd 

ved 

-

-

-

storisk tid udover de danske og det skånske hulbæl-

te kun kendes nogle få hulbælter fra Holland.

Koncentrationen af hulbælter i Danmark er 

-

-

-

ske mangfoldighed af hulbælter må generelt til-

Skævheden skyldes ikke en mindre arkæologisk 

-

dre grad af bevågenhed over for denne ”nye” og 
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-

dende. Siden den nye museumslov trådte i kraft i 

-

hvor der foregår anlægsarbejder i større stil. Hvis 

sporene af hulbælterne var ensartet bevaret over 

være meget større på Øerne og i Østjylland i for-

aktivitet er større i det østlige Danmark på grund 

-

sterer længere. Det gælder dog kun for hulbælter 

-

te midt- og vestjyske hulbælter gør. Det skyldes 

podsole-

ring -

vaskningen af metalsalte og deres udfældning 
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Fig. 4. Fordelingen af de 41 kendte danske hulbælter er meget skæv, idet alle på nær tre hulbælter er fundet i Jylland. Ved 
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-

under det hvidgrå blegsand og nederst det rød-

udfældet neden under som et mørkere og hårdt 

men tidligere lå i en hede eller skov med podso-

at dets huller pløjes bort. Men da jorden omkring 

og især under de åbne huller i hulbæltet også er 

-

-

-

Lystbækgård 

har både rigtige og podsolerede huller. 

Fund- og undersøgelsesår 

selvom anlægstypen er talrig og kan strække sig 

-

anden vis giver sig til kende ved for eksempel sam-

-
6 

-

-

Engestoft i et lille håndgravet felt så ”en frygtelig 

-

ter.” Grøn-

Efter opdagelsen af Grøntoft-hulbæltet i 

-

bælte hvert årti: 

-

de hulbælterne for alvor op. Alene det år blev der 

-

et par af de allerede kendte kom nye stræk til.

ved nødudgravninger i forbindelse med anlægs-

arbejde m.m.

-

-
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Fig. 5. Plan af 
blev fundet i 1998 forud for anlæggelsen af en ny jernbane, 
Västkustbananen. Indtil videre er det det eneste kendte 
skandinaviske hulbælte uden for Danmark.


