Brønden på toppen af
Nordhøjen i Jelling
af henrik breuning-madsen, mads kähler holst og
peter steen henriksen

Jellings enestående monumenter fra -tallet formår stadig at få forskere og lægmænd til at stille spørgsmål. Et af dem drejer sig om, hvordan en brønd har kunnet
dannes på Nordhøjens top, og om brønden i sig selv tyder på, at Harald Blåtand
gravede Gorm den Gamle op fra højen for i stedet at begrave ham under gulvet i
Jelling Kirke.

Fig. . De to imponerende
høje er ifølge traditionen
opført som gravsted for
Harald Blåtands forældre
Gorm den Gamle og dronning Thyra. På Nordhøjens
top, som ses til venstre i billedet, har der i mange år
eksisteret en brønd, der var
leveringsdygtig i vand af en
fin kvalitet. Foto: Leif Baun.
According to the tradition
the two imposing mounds
were erected as tombs for
Harald Bluetooth’s parents
King Gorm the Old and
Queen Thyra. At the top of
the North Mound, seen on
the left in the picture, a well
existed for many years, and
could supply water of a fine
quality.

I midten af -tallet var Jelling et vigtigt sted magtpolitisk og religiøst. På dette
tidspunkt blev de to store høje, Syd- og Nordhøjen, bygget, og Danmarks dåbsattest, den store runesten, blev sat af Harald Blåtand til minde om hans far og mor,
Gorm og Thyra (fig. ).
Nordhøjen, som er ca. , m høj og har en diameter på ca.  m, er en hedensk
høj rejst over en eller flere personer, der var højlagt i et trækammer, der var ca. 
m langt,  m bredt og  m højt. Det er usikkert, hvem der var begravet i højen, men
det ser ud til, at personen eller personerne er blevet gravet op kort tid efter, dvs.
inden for de efterfølgende ca.  år.
Sydhøjen er lidt over  m høj og måler i diameter ca.  m. Bedømt ud fra en
træstolpe, som Ejnar Dyggve i  fandt i højens midte, er Sydhøjen bygget senere end Nordhøjen – formodentlig i ’erne. Sydhøjen hører derfor hjemme efter
Haralds kristning i ’erne, og højen ser heller ikke ud til at have rummet en
begravelse. Måske har den været brugt som tinghøj.
Begge høje har i - og -tallet være systematisk gennemgravet. Nordhøjen blev undersøgt ved minegange ind til kammeret og ved en nedgravning i en
tom brønd, der tidligere fandtes på toppen af højen. Frederik . forestod en grundig udgravning af Nordhøjen i , hvor der blev gravet et stort hul centralt ovenfra og ned til kammeret, der blev reetableret. Der blev endvidere lavet minegange
i Sydhøjen for at finde en begravelse, dog uden held. I  bortgravede Dyggve
stor set hele Sydhøjen, og uforstyrrede partier findes kun på skråningerne. Dyggve
foretog også en indgravning fra øst i Nordhøjen.
I slutningen af -tallet mistede Jelling sin store betydning og gled i de følgende århundreder stort set ud af historien, og i løbet af nogle generationer var
historien om tilblivelsen af Jellingmonumenterne gået tabt. Først i slutningen af
-tallet findes der troværdige informationer om jellingmonumenterne i form
af en gravering lavet for adelsmanden Henrik Rantzau. Den viser de to høje, kirken og Harald Blåtands runesten. På Sydhøjen står endnu en sten, der muligvis er
Gorms runesten over hustruen Thyra. På Nordhøjen er der en brønd. I kommentarerne står der, at brønden var stensat til bunden, og at den havde en omkreds på
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lidt over  m svarende til en diameter på lidt under  m. Brønden blev brugt til
drikkevand.
I  er der ny information om brønden, idet Frederik . giver bønderne i
Jelling lov til at grave et dræn ind til brønden, og der graves derefter et snit ind fra
nordøst. Dette snit forbliver synligt i de næste ca.  år. Hvorfor man foretog indgravningen til brønden, er uklart, men det kan være, at man ønskede at få vandet
til at løbe ned for foden af højen, hvor det så samledes op. Det ville spare opstigningen til højens top i de perioder, hvor der ikke i længere tid havde været tørke.
I  bekræfter præsten Mourits Mouritsen Høyer i sin publikation »encomium
jellingense« Rantzaus mål på brønden. Han giver yderligere den oplysning, at
brønden er mere end , m dyb målt med en stang, og at brønden var løbet tør to
gange. En anden præst, Paul Vedel, skriver om brønden, at den i  har en
omkreds på ca.  m svarende til en diameter på ca.  m. Det kan lyde mærkeligt i
betragtning af målene fra Rantzau og Mouritsen, men det skyldes formodentligt,
at Rantzau og Mouritsen har opgivet målet på kanten rundt om brønden, mens
Vedel har opgivet målet på omkredsen af det aktuelle vandspejl. Senere, i ,
besøgte geolog og tegner Søren Abildgaard Jelling, og da var brønden ca. , m
dyb, omkredsen var ca.  m, hvilket giver en diameter på ca.  m. Vandoverfladen
lå ca.  m under terræn. Sammenligner man Vedels og Abildgaards tal, tyder det
på, at brønden var mere tør, da Vedel målte den, end da Abildgaard gjorde det 
år senere. Det må derfor også antages, at vandspejlet lå noget dybere end  m, da
Vedel opmålte brønden, og at den derfor var tæt på at være tom. På Aosmann
Isfrons tegning fra  ses gravningen fra nordøst, og han opgiver omkredsen af
brønden til at være den samme som Rantzau, det vil sige, at han måler brøndens
topkant. Længden af brøndens skrånende side ned mod vandoverfladen var  m,
og brønden var omkring  m dyb. Indgravningen ses på T.C.A. Blochs tegning fra
undersøgelser i , men Bloch har også lavet en ikke målfast skitse over brønden
(fig. ). Heraf fremgår det, at brønden havde form som en tragt, med øverst en
skål, der har en diameter på ca.  m, og en tud, der efter Vedels opmåling i midten af -tallet har en diameter på ca.  m. Brønden var generelt beliggende i
tuden, men kan nok i våde perioder have fyldt det nederste af skålen. I C.F.
Herbsts tegning fra , hvor brønden på Nordhøjen blev fuldstændigt bortgravet under Frederik .s nedgravning til kammeret, kan man stadigvæk se gravningen mod nordøst.
Frederik .s udgravning i  viste, at graven var blevet plyndret, og at kammeret var blevet fyldt med mudder og jord. Siden er det blevet diskuteret, hvornår
og hvorfor plyndringen skete. F.eks. mener Krogh ud fra en dendrokronologisk
datering af en tveje fundet i højen, at nedgravningen og plyndringen er sket i 
eller . En af de fremtrædende teorier er, at det var Harald Blåtand, der gravede
Gorm den Gamle op og genbegravede ham under gulvet i kirken mellem de to
høje. Om dette er korrekt, er en kilde til forsat diskussion. De sidste optegnelser af
brønden fra en person, der har set den, er udført af J. Kornerup, der i  ud fra
udgravningen i  lavede en tegning af et snit gennem Nordhøjen. Tegningen
viser kammeret, nedgravningen til dette og dermed også brønden. Desuden er
gravhøjen inddelt i et øvre muldlag, derefter en tynd »Ahl« (et cementeret jernlag)
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Fig. . Blochs snit af brønden. Det er lavet i forbindelse med undersøgelser i .
Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet.
Bloch’s cross-section of the well, drawn in connection with investigations in .
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og derunder tørv. Denne tegning må nødvendigvis rejse det spørgsmål, om denne
al er så uigennemtrængelig for vand, at den kan forklare dannelsen af brønden.
Der er fremsat andre teorier for dannelsen af brønden, f.eks. at den er udviklet i
nedgravningen, efter at denne var blevet genopfyldt. Der skulle derefter være sket
en sammensynkning af jorden brugt til genopfyldning, hvorved hullet til brønden
er blevet dannet. En tredje teori er, at nedgravningen var en gemen røvergravning,
hvor nedgravningen ikke blev genopfyldt. Spørgsmålet om, hvordan brønden blev
dannet, er dermed også afgørende for diskussionen af den mulige genbegravelse
af den højlagte afdøde.

Nye boringer i Jellinghøjene
Man kan på basis af ovenstående stille følgende spørgsmål om dannelsen af
brønden på Nordhøjen og en tilsvarende mangel på Sydhøjen:
) Er brønden på Nordhøjen dannet på grund af aldannelser, der hindrer
vandets nedsivning og leder vandet ud i den tidligere nedgravning, der bliver
til en brønd?

b
Fig. .
a. Boring på nordkanten af Sydhøjen.
b. Borehullet på Nordhøjen hvor grundvandsstanden blev
målt.
c. Velbevarede planterester på overfladen af en tørv.
d. Overgangen mellem højfyld og undergrund.
Foto: Henrik Breuning-Madsen, Mads Kähler Holst og
Peter Steen Henriksen 2009.

) Findes der i højen andre typer af vandstandsende lag, der kan danne grundvand oppe i højen?
) Er den proces, der dannede brønden, stadigvæk potentielt aktiv, således at
brønden kan genetableres i dag?
) Er jordbunds- og vandforholdene i Sydhøjen således, at en brønd også kan
udvikles i den?
) Er brønden udviklet i en nedgravning, der ikke er blevet opfyldt men efterladt utildækket?
) Er brønden dannet, efter at nedgravningen er blevet genopfyldt, men hvor
opfyldsmaterialet derefter ved sætning har dannet en forsænkning, der udviklede sig til en brønd?
I  satte Nationalmuseets Jellingprojekt finansieret af Bikubenfondet gang i en
række nye undersøgelser i og omkring monumenterne i Jelling. Det blev blandt
andet muligt i sommeren  at gennemføre en række boringer, der skulle forsøge at kaste nyt lys over højenes opbygning og historie.
I tiden omkring . september  blev der lavet syv boringer i Nordhøjen og
fire boringer i Sydhøjen (fig. ). Boringerne blev placeret ud fra kendskab til de
ældre udgravninger, således at forstyrrelser blev undgået på nær to boringer, der
blev foretaget i de centrale, udgravede områder i hver høj. I Nordhøjen var målet
at nå ned gennem den centrale højkerne og udtage en prøve fra den oprindelige
over- og underjord, i Sydhøjen var målet at se, om der på mindre end  år var
dannet et slamlag, som det i Nordhøjen.
De syv boringer i Nordhøjen ligger på linje, således at vi kan lave et snit gennem højen. Fire af boringerne blev lagt på skråningerne, to blev lagt på fladen tæt
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a. Drilling at the northern edge of the South Mound.
b. The bore hole in the North Mound where the groundwater
level was measured.
c. Well preserved plant remains on the surface of a turf.
d. The transition between mound fill and subsoil.

d
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Højenes opbygning og bevaringsforhold
De to høje synes at være opbygget af samme materiale, nemlig en sandblandet
moræneler, der formodentligt stammer fra de omkringliggende heder og overdrev. Den typiske boring vil øverst vise bioturbationszonen, der er de øvre jordlag, som er så omrodet af dyr og rødder, at den oprindelige lagdeling er udvisket.
Zonen består af mørk gråbrun jord uden tørvestrukturer og almindelige højfyldstrukturer. Med dybden begynder højfyldstrukturer at dominere, normalt lidt
dybere end  m, men egentlige tørvestrukturer, dvs. tørv med tydelige vegetationslag, optræder ikke. I ca.  meters dybde kommer der et helt vandmættet lag med
en tykkelse på ,- m. Det er klart iltfattigt, og tørvestrukturerne er tydelige med
ikke nedbrudte planterester. Nogle af planteresterne var stadigvæk grønne ved
opboringen, men de blev efter få minutter i luftens ilt brune. Jordens farve i det
vandmættede lag er sort. Laget er semi-flydende, og ved boring dybere end laget
danner det vakuum, når boret skal trækkes op gennem laget, hvorved en karakteristisk svuplyd kan høres, når boret har passeret. Derfor kaldes laget for svuplaget.
Selv i boringerne i Frederik .s og Dyggves nedgravninger fandtes svuplaget, og
her lå det højere end ude ved kanten af den flade top. Der er næppe tvivl om, at
svuplagets beliggenhed og tykkelse varierer over året i forhold til klimatisk set
våde og tørre perioder, og at det kan tørre helt ud, således at brønden går tom,
hvilket der findes eksempler på i skriftlige kilder.
Under svuplaget bliver jorden normalt våd, men er stadig iltfattig. Det vil sige,
at jorden er ensartet sort med tydelige, uomsatte tørvelag. Med dybden aftager
fugtigheden, og jorden bliver almindelig fugtig, og dybest nede kan højen blive så
tør, at de uomsatte tørvelag forsvinder, og almindeligt tørvefyld dominerer.
Nederst finder man det gamle pløjelag, der visse steder er tydeligt, men andre ste-
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på skråningen, og en blev lagt i Frederik .s nedgravning. På Sydhøjen blev der
udført fire boringer, en på nord- og sydskråningen, en midt i Dyggves nedgravning og en på toppen af nordskråningen.
Boringerne blev udført med et hånddrevet kammerbor, der er udviklet til
boring i stenet jord. Borets diameter var  cm og bestod af et håndtag, et borehoved og flere  m lange forlængerstænger. Vi kunne udføre boringerne med et samlet bor indtil  m, hvorefter boret måtte deles og samles under optagning og nedføring af boret. Dette skyldes, at borestængerne ellers bliver bøjet. Ved hver boring
blev der optaget en prøve på normalt - cm. Den dybeste boring var med ,
m den, vi lavede på toppen af Sydhøjen. Den krævede  optagninger og nedføringer. Alle boringer nåede den begravede jordbund fra vikingetiden og endte i
underjorden, der er gulbrun og let genkendelig.
To borehuller blev ikke tildækket, umiddelbart efter at boringen var afsluttet,
nemlig en , m dyb boring på fladen vest for Frederik .s nedgravning i Nordhøjen og en , m dyb boring ved nordkanten af Sydhøjen. I disse to boringer
måltes grundvandsstanden hver eller hver anden dag i den efterfølgende tid, i
Nordhøjen fra . august til . september og i Sydhøjen fra . september til . september.

1 mm

Fig. . Vandstandskurverne
og nedbør for boringen i
Nordhøjen.
The water-level graphs and
rainfall for the drilling in
the North Mound.

der svært genkendeligt, og man ender i den gulbrune underjord. I Nordhøjen er
den klart iltholdig, mens den i Sydhøjen er mere fugtig og derfor knap så iltholdig.
Boringerne viste, at Kornerups profiltegninger gennem Nordhøjen med horisontfølgen muld, al og tørv ikke er korrekt. Der findes i højen ingen al-dannelse,
der adskiller et muldlag fra et underliggende tørvelag. Brøndens opståen på grund
af al-dannelse kan derfor afvises. Derimod kan brøndens dannelse forklares som
en kombination af nedgravningen i -tallet og dannelsen af slamlaget i -
meters dybde. Efter nedgravningen i -tallet er skakten blevet fyldt op med slam
fra svuplaget. Da slammet står stille i skakten, vil det faste stof falde til bunds, og
der står frit vand oven på slammet. Er der utætheder i gravkammeret, kan slammet løbe ind i dette og fylde det op.
Denne teori om dannelsen af brønden er blevet testet i begge høje i de to
åbentstående huller. I Nordhøjen var boringen , m dyb, mens den i Sydhøjen var
, m dyb. Vandstanden blev som nævnt målt i dagene efter boringerne. Begge
huller var tørre, umiddelbart efter at boringerne var færdige. Vandstanden bestemtes ved, at en haveslange blev ført ned i borehullet, der blæstes i slangen, og
når den sagde boble-boble, var overkanten af grundvandet nået, og længden derned kunne måles på slangen. Vandstanden i borehullet i Nordhøjen steg hurtigt i
de første dage, hvorefter stigningstakten faldt, og vandstanden stabiliserede sig på
,-, m under terræn (fig. ). Efter knap fire uger var vandstanden stadigvæk ,
m, og boringen lukkedes. Vi formoder, at vandstanden omkring , m under terræn er et omtrentligt mål for den højeste vandstand, som den tidligere brønd
antog.
I Sydhøjen steg vandstanden først ret langsomt (fig. ), men efter voldsomme
regnbyger den . og . september steg vandstanden hurtigt og endte , m under
terræn den . september, hvor eksperimentet sluttede, og boringen blev lukket.
brønden på toppen af nordhøjen i jelling
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dato i
september 2009

vandstand i
meter under terræn

nedbør
mm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9,42
9,20
9,00
8,89
7,60
–
4,18
–
3,13

1
4
1
27
25
1
0
0
0

Vandstandskurven for Nordhøjen viser, at hvis man laver en nedgravning i højen
i dag, kan man genskabe brønden, der var dannet i den formodede -tals nedgravning. Vandstandsmålingerne for Sydhøjen viser, at den i store træk har samme
vandforhold som Nordhøjen, og derfor kan en tilsvarende brønd også skabes i
Sydhøjen.
Det kan være af stor interesse at vide, hvor hurtigt et svuplag kan dannes, efter
at højen er opført, idet det er en af forudsætningerne for dannelsen af en brønd.
Går det hurtigt, så svuplaget er dannet inden for få år, eller er der tale om århundreder? Man kan få en idé om dette ved at bore i genopfyldet fra Dyggves gravninger i de to høje i -. I de aktuelle boringer fra  viste det sig, at der i begge
høje var udviklet et vandmættet, pløret lag (svuplag), det vil sige, at det er dannet
på mindre end  år. Dette viser, at nedgravningen og den efterfølgende opfyldning med vand og mudder kan være sket, kort tid efter at højen var bygget, men
det kan også være sket senere.
Da en nedgravning i en af højene vil medføre, at der løber vand og mudder ud
i hullet fra slamlaget i ca. - meters dybde, må der efterfølgende ske en nedsynkning af sedimentet (de faste partikler) i den stillestående vandsøjle. Man må derfor forvente, at bunden er fuld af slam efter et stykke tid, mens de øvre dele af
vandsøjlen indeholder meget lidt sediment. Denne proces forsøgte vi at eftervise i
Nordhøjen, hvor der blev udtaget prøver fra det åbentstående borehul,  dage
efter at boringen var udført. Der blev med en pumpe opsuget prøver fra forskellig dybde, hvor det var muligt, ellers blev prøverne optaget med et bor. Det viste
sig, at der var brøndvand fra ,- m, hvorefter der var , m med mudder.
Grunden til denne opdeling i en vand- og mudderfase skyldes, at de faste partikler i mudderet fra svuplaget, der flyder ud i hullet, synker til bunds i den stillestående vandsøjle og danner et mudderlag i bunden af hullet. Ovenover får man så
en ren vandfase.
Det ovenstående eksperiment viser, at kort tid efter nedgravningen i
Nordhøjen er der dannet en brønd, ved at vandholdigt slam fra svuplaget er flydt
ud i nedgravningsskakten (fig. ). Mudderet i slammet lejrer sig på bunden af
skakten, mens den øvre del stort set er fri for sediment, og man har en brønd.
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Fig. . Vandstanden under
terræn i Sydhøjen i dagene
efter at boringen var udført.
The water level beneath the
terrain in the South Mound
after the drilling had been
done.

Fig. . Skematisk tegning af
vandgennemstrømningen i
Nordhøjen før og efter en
nedgravning.
Diagram of the water
throughflow in the North
Mound before and after a
pit was dug.

Selve nedgravningsskakten vil med tiden blive fyldt med mudder, og den skal med
mellemrum opgraves. Udflydningen af mudder fra siderne af nedgravningen kan
forklare den specielle facon på brønden, der efter Blochs skitse har facon som en
tragt med et stort bassin (skålen) med en diameter på ca.  m, der ender i brønden (tuden på tragten) med en diameter på ca.  m bedømt ud fra Vedels observationer i midten af -tallet. Udflydningen af mudder fra siderne vil sænke
niveauet rundt om brønden og derved danne skålen i tragten.

Tevand

Fig. . Ioner i nedbør,
brøndvand og postevand.
Ions in rainfall, well water
and tap water.

nedbør
brønd 2,4-3,0 m
brønd 4,5-5,0 m
postevand
grænseværdi

Der er næppe tvivl om, at vandet fra brønden har været godt som drikkevand, da
det stammer fra nedbøren, og forureningen har på grund af brøndens beliggenhed på det højeste punkt i terrænet været ringe sammenlignet med brønde, der
har ligget tæt ved bøndergårdene og derfor også tæt ved møddingspladser og så
videre. For at få en idé om vandkvaliteten i brønden på Nordhøjen er kemien i en
vandprøve fra boringen i Nordhøjen sammenlignet med regnvand indsamlet i en
beholder på toppen af udstillingsbygningen Kongernes Jelling og med almindeligt
postevand (fig. ).
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Det ses, at regnvandet indeholder meget færre ioner end vandet i boringen, som
til gengæld indeholder færre ioner end almindelig postevand. Dette viser, at størstedelen af det vand, som løber ud i brønden på toppen af højen, er regnvand, der
har passeret de øverste jordlag og dermed er blevet beriget med ioner fra disse. Det
kan også ses af vandets ledningsevne (EC), der afspejler mængden af ioner i vandet. Så længe der ikke gik kreaturer eller får og græssede på højen, så kunne vandet forventes at være af bedste kvalitet. Det passer godt sammen med, at pastor
Ferslev i  beretter, at vandet i højen havde været meget klart og forsynede hele
byen med tevand, og at kilden havde været betragtet som en helligkilde.
Det ovenstående eksperiment har vist, at det er muligt at få dannet en brønd i
en skakt gravet ned i Nordhøjen. Der har været fremført den teori, at brønden
først er blevet dannet, efter at kammeret var blevet repareret og nedgravningen
genopfyldt. Brønden skulle derefter udvikles i en forsænkning i den tidligere nedgravning på grund af sætninger i opfyldsmaterialet. Dette er lidet sandsynligt, idet
det vil kræve, at de ca.  m opfyld skal sætte sig - m for at danne brønden. Dette
er ikke fysisk muligt. Selv hvis en sådan sætning kunne forekomme i højen, måtte
man forvente, at brønden blev gendannet efter Frederik .s udgravning, som er en
lidt større nedgravning end den tidligere brønd. Dette er langtfra tilfældet, og
større sætninger i Nordhøjen er ikke beskrevet efter indgrebene i  og -.
Måler man i dag niveauerne på Nordhøjen, drejer det sig om en sætning på højst
- cm. Heller ikke i Sydhøjen er der sætning af betydning siden udgravningen
i ’erne, og bedømt ud fra niveauforskellen mellem den uberørte nordskråning
og nedgravningen er sætningen kun på nogle få cm. Der er altså meget, der tyder
på, at Nordhøjen efter den oprindelige nedgravning til kammeret blev efterladt
åben og ikke genopfyldt. Det udelukker selvfølgelig ikke, at det kan være sket i forbindelse med en overflytning af Gorm til kirken, men det fjerner et af argumenterne for det.
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summary

The well at the top of the North Mound in Jelling
In , with the National Museum’s Jelling project, a number of new investigations were launched in and around the monuments at Jelling in Jutland (fig. ) to
attempt to deal with some of the many still-unresolved issues of what happened
here in the tenth century, including the questions related to the two mounds and
the formation of a well (fig. ) on the North Mound. In the course of the summer
of  a number of drillings were therefore conducted (fig. ) in an attempt to
explain the formation of the well.
The investigation showed that the well on the North Mound was not the result
of hard-pan formation down inside the mound as shown in a drawing by
Kornerup from , since the cemented iron layers formerly often called iron-pan
were found in none of the seven drillings in the North Mound. The drillings
showed however that there is another type of layer, waterproof or relatively impermeable to water, in the mound, which can form a groundwater level up in the
mound. At the transition between mound fill and turf layers, which probably corresponds to Kornerup’s transition between soil and turf, a water-saturated layer
has arisen because of the change in conditions for water throughflow. This layer
is water-bearing and viscous, and can slowly flow out into a pit, filling it with
water and mud and thus forming a well. Because of the influx of mud the well
must be dredged at regular intervals.
The experiment at the site shows that the process which in combination with
the digging of the pit formed the well is still active, and that to this day a well can
be re-formed on the North Mound if one digs a new pit (fig. ). The experiment
also shows that the soil and water conditions in the South Mound are very like the
conditions in the North Mound, such that a well can also be formed there (fig. ).
The experiment has further shown that it is possible to form a well in a shaft
dug down into the North Mound if the shaft has not been refilled but left open
(fig. ). On the other hand it is not possible for a well to form in the North Mound
if the shaft has been refilled, since the formation of the well requires that the c. 
metres of fill must subside - metres for the well to form, which is physically
impossible. Furthermore, one sees no significant depressions in the mound from
Frederik VII’s excavation of the North Mound in  and Dyggve’s excavations of
the two mounds in -, both of which were rather larger than the earlier pit
in the North Mound.

brønden på toppen af nordhøjen i jelling
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