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Resumé

På udgravningerne ved Hvidelandsgård blev afdækket en lang sekvens af aktiviteter og bopladsspor
fra mindst 8 adskilte perioder af oldtid/middelalder, dels i form af aflejringer i et dødishul, dels som
anlæg på tørt land. På bunden af dødishullet fandtes et votivfund af tre neolitiske økseplanker.
Herover er gennem hele yngre bronzealder aflejret et lag med velbevarede dyreknogler, hvori der
også indgår et stykke menneskeknogle. I yngre bronzealder per. VI nedlægges i dødishullet to
vulstringe af bronze. På det tørre land umiddelbart mod nord er fundet en urnebrandgrav med
samme datering. Et udsmidslag med brændte sten og en stolpehulskoncentration er dateret til sen
vikingetid/tidlig middelalder og tolkes som de hidtil ældste spor fra Torup landsby. Mod syd er fundet
et markant kogestensgrubeområde med klynger og rækker af gruber fra såvel yngre bronzealder
per. IV og førromersk jernalder per. II og III. Mod syd og nord findes keramikholdige gruber fra
førromersk jernalder per. II, mod nord findes div. gruber fra ældre romersk jernalder og mod vest en
keramikholdig grube fra yngre bronzealder per. VI.

HVIDELANDSGÅRD
MNS50527
OVERSIGTSKORT

Oversigtskort
Det samlede undersøgelsesområde er indsat på kortet.

Fig. 1

Undersøgelsens forhistorie
Torupfonden har opkøbt Hvidelandsgården i Torup (Halsnæs) med tilhørende jord (Torup by matr.
6a) med et samlet areal på 4,3 ha. Fonden ønsker at udstykke området i mindre bo- og
erhvervsområder samt benytte de eksisterende gårdsbygninger til institution, fælleslokaler og
erhverv.
På baggrund af arkivalsk kontrol anså Museum Nordsjælland det for sandsynligt, at man ville
påtræffe fortidsminder ved jordarbejde på arealet. Museet anbefalede derfor en arkæologisk
prøveundersøgelse af arealet.

Administration
Budgettet for prøvegravningen blev godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen i mail af 27/3 2019 og af
bygherre (Torupfonden v. formand Lisbeth Hansen) i mail af 29/4 2019.
Budgettet for den udvidede undersøgelse blev godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen i brev af 9/10
2019 og af bygherre (Torupfonden v. formand Lisbeth Hansen) i mail af 11/10 2019.

Øvrige data
Prøvegravningen fandt sted i perioden 5.-12. september 2019. Udgravningen blev foretaget 22.
oktober til 8. november 2019. Nærværende beretning er en samlet fremlæggelse af resultaterne fra
prøvegravningen og udgravningen.
Daglig leder for begge undersøgelser var mus. insp. Tim Grønnegaard, ansvarlig leder mus. insp.
Esben Aarsleff. På prøvegravningen medvirkede som assistent arkæolog Jason Leech. Denne var
også assistent på den udvidede undersøgelse, afløst af cand. mag. Nikolaj Wiuff Kristensen.
Maskinkraften (en 30T gravemaskine på bælter) blev leveret af entreprenørfirmaet Flemming
Westring Sørensen og ført af Jimmy Nielsen.
Jordprøverne blev floteret på Museet af mus. insp. Lene Hagedorn.
Vedbestemmelse og udtagelse af prøver til AMS-datering blev foretaget af Aoife Daly, dendro.dk.
Kulstof 14-dateringerne blev fortaget på Poznan Radiocarbon Laboratory (v. Tomasz Goslar).
Den antropologiske analyse blev foretaget af Tina Christensen, antro bone consult.
Konserveringen af to bronze-vulstringe blev foretaget af Bevaring Sjælland i Køge (v. Simon
Botfeldt).
Bestemmelsen af dyreknoglematerialet fra dødishullet blev udført af Zoologisk Museum v. Betina
Magnussen.
Undersøgelsen blev omtalt i Frederiksborg Amts Avis i en artikel 16/11 2019 (fig. 97).
Undersøgelsen blev fremlagt på et borgermøde i Torupfonden efter fællesspisning 6/2 2020.

Topografi terræn og undergrund
Lokaliteten ligger på et jævnt, let bølget plateau, som syd for undersøgelsesområdet skråner ned
mod et større lavlandsområde. Lokaliteten er et udpræget dødisområde, hvor ca. 30 m store, op til
3 m dybe dødishuller ligger jævnt spredt med ca. 100 meters mellemrum.
Undergrunden på stedet er en vekselvirkning mellem rent sand og rent ler med forholdsvist få sten
(se fig. 3). Lerområderne tenderer til at ligge i baner orienteret ca. SV-NØ ligesom dødishullerne –
og halvøen Halsnæs, hvilket må have sammenhæng med isens bevægelsesretning.

Udgravningsmetode
Grøfterne til prøvegravningen blev sat af med GPS nord-syd og udlagt med 12 meters mellemrum
(fig. 2). Grøfterne blev gravet med maskine, i tilfælde af sol altid fra nord mod syd. Der blev udvidet
omkring anlæg der stak frem af gravekanten for ikke at få ”halve” anlæg. Der blev udvidet omkring
stolpehuller, der kunne tolkes som dele af mulige strukturer, for at få afklaring på, om der var
substans til udvidet undersøgelse. Ved prøvegravningen af de dybe dødishuller var det nogle steder
af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt, at arkæologen stod og iagttog fra overfladen, selv om
det af faglige årsager ikke var optimalt. Nogle steder var det nødvendigt at grave dræn over for at
nå ned til de fundførende lag. Disse blev retableret efter udgravningens afslutning.
Grøfter og felter blev opmålt med GPS. Undergrundens beskaffenhed blev også opmålt med GPS for
på denne måde at kunne give et detaljeret billede af den stedlige geologi. Udbredelsen af
vådområder blev også indmålt. Som vådmark blev defineret arealer med vådmarksaflejringer under
pløjelaget.
Alle anlæg med mulig kulturhistorisk informationsværdi blev snittet og beskrevet 1:20. Snittene blev
fotograferet, hvis lagfølgen var illustrativ. Anlæg med fundinventar af interesse blev tømt efter
snitning.
Der blev udtaget jordprøver af udvalgte anlæg, hvor en C14-datering ville kunne kaste lys over en
struktur, en bopladsfase, en stratigrafi eller en oldsagstypes plads i sammenhængen.
Der blev udtaget en lodret blokprøve af profilet i dødishullet for efterfølgende at kunne lave en
pollenanalyse af dets udviklingshistorie, selv om der ikke i det eksisterende udgravningsbudget var
afsat midler til en sådan analyse.
Udgravningen af dødishullet blev foretaget med maskine. Først blev de øverste 80 cm over hele
arealet bortgravet med maskine med forsvarlige anlægskanter til siderne. Prøvegrøfterne havde
vist, at der ikke kom noget af kulturhistorisk interesse i et niveau højere end det. På denne måde fik
man på intet tidspunkt jordvægge højere end 150 cm og undgik dermed sammenstyrtningsrisiko.
Dødishullet blev udgravet tilnærmelsesvist stratigrafisk i baner på 6 meters bredde fra vest mod øst
startende i midten af dødishullet og derfra ud til siderne. På denne måde kunne man deponere
jorden fra den følgende bane i den færdigundersøgte mod vest. Samtidig havde det den for det
faglige udbytte meget væsentlige fordel, at man konsekvent kunne grave i nogenlunde tør jordbund,
idet man fra den færdiggravede bane mod vest hele tiden kunne pumpe det bestandigt
indtrængende vand væk. Selve afgravningen af de fundførende lag foregik ved, at maskinen over

hele 6 meter-banen afgravede et lag på 3-4 cm. Herefter gennemgik arkæologen grundigt fladen for
fund af keramik, knogle eller flint. Hvert enkelt fund blev indmålt med GPS i single context, så det
vil være muligt efterfølgende at genskabe fundet i tre dimensioner. I langt de fleste tilfælde lå
knoglerne enkeltvis, men i de tilfælde, hvor der var flere knogler på ét sted, blev de udgravet
manuelt og indmålt som samlet fund. Der er ingen tvivl om, at en del af knoglematerialet som følge
af den valgte udgravningsmetode er endt i jordbunkerne, men da der ikke er tale om samlede
deponeringer, vil man have et repræsentativt billede af det samlede inventar, som er klart at
foretrække frem for de logistiske udfordringer ved alternativet. Da der i fundlaget blev fundet en
vulstring af bronze, blev jordbunken herfra sparet til næste dag, hvor den blev afsøgt med
metaldetektor, da sådanne ringe ofte optræder parvis. Det viste sig at være en god idé.
Undersøgelsen blev fotodokumenteret med digitalfotos.

RESULTATER
Felt 1: Gruber (fig. 4)
Felt 1 er en udvidelse omkring en stor keramikholdig grube A1. Gruben er 6,2 m lang og skal
formentlig tolkes som en lertagningsgrube. Gruben ses i snit at opløse sig i 4 sammenhængende
gruber nedgravet 40-70 cm i undergrunden (fig. 6). Et af opfyldningslagene var udsmidslag fra en
nærliggende boplads. Heri fandtes 2 knusesten (se fig. 38-39), enkelte sideskår og lidt brændt ler.
C14-datering: Gruben A1 er C14-dateret til 375-203 f.Kr., svarende til førromersk jernalder per. II,
dvs. omtrent samtidigt med de nærliggende gruber A43 og A105. De kan antagelig alle tre henføres
til den samme bosættelse.
Felt 2: Gruber, kogestensgrube og stolpehul (fig. 7)
Felt 2 er en udvidelse omkring en samling keramikholdige gruber, en kogestensgrube samt et muligt
sæt tagbærende stolper.
A42 og A43 er to tætliggende, antagelig samtidige gruber, der tolkes som lertagningsgruber. A43
(fig. 9) indeholdt sideskår fra mindst 2 forskellige kar.
C14-datering: A43 er C14-dateret til 353-52 f.Kr., svarende til førromersk jernalder per. II/III (jfr. A1
og A105).
Undergrunden skifter fra ler til sand midt i feltet, så det ville ikke give mening at grave efter ler i den
østlige del.
Midt i feltet fandtes et sæt stolpehuller, A5 og A6, der tolkedes som et muligt sæt tagbærende
stolper fra et hus (fig. 8 og 10-11). Brede udvidelser til siderne kunne imidlertid ikke tilføje næring
til denne hypotese. Det blev derfor prioriteret at C14-datere begge stolpehuller for at se, om de
kunne knyttes sammen i en ”alternativ struktur”. A6 indeholdt sideskår fra et kogekar og blev
dateret til 937-816 f.Kr., svarende til yngre bronzealder per. IV-V. A5 blev dateret til 1656-1916 e.Kr.,
dvs. nyere tid. Det kan derfor konkluderes, at stolpehullerne ikke hører sammen og at der ikke er
tale om en egentlig struktur.

Midt i feltet fandtes bunden af en regulær badekarformet kogestensgrube A40. Den er C14-dateret
til 752-404 f.Kr., svarende til yngre bronzealder per. VI/førromersk jernalder per. I. Den tilhører
dermed en bopladsfase liggende mellem den afspejlet af stolpehullet A6 og den afspejlet af
gruberne A1, A43 og A105.
Felt 3: Koncentration af stolpehuller (fig. 12)
I midten af feltet fandtes en koncentration af 16 mindre stolpehuller inden for 100 m 2. En del af
dem overlevede ikke 2. afdækning og er derfor ikke snittet. Stolpehullerne dannede ikke noget
plausibelt system, dvs. man kan rimeligt sikkert konkludere, at der ikke er tale om dele af en
hustomt. Det ser snarere ud til at være en mindre konstruktion af en art, der har eksisteret gennem
en periode og hvor stolperne i tidens løb er udskiftet. Stolpehullerne er ikke særligt dybe, de fleste
er kun 1-10 cm, men virker dog i fladen regulære med islæt af brændt ler, lidt trækul og smuldrende
sten.
C14-datering: To af de mest regulære stolpehuller blev C14-dateret for at få en idé om hvilken
tidsmæssig kontekst de tilhører, og for om muligt at konstatere, om der er flere faser i det (fig. 12).
Den ene, A98, er dateret til 894-1020 e.Kr., svarende til sen vikingetid. Det andet, A100, er dateret
til 1039-1210 e.Kr., svarende til sen vikingetid/tidlig middelalder. Da der tilsyneladende ikke er noget
overlap mellem dateringerne, må det konkluderes, at stolpehullernes funktionstid fordeler sig i
såvel sen vikingetid som tidlig middelalder. Stolpehullerne kan derfor snarest relateres til landsbyen
Torup, som ud fra stednavnet må være grundlagt i netop denne periode. Det er dermed sammen
med udsmidslaget i dødishullet (A21) de ældste fysiske vidnesbyrd vi har fra landsbyen, idet den
romanske stenkirke er opført i 1100-tallet og landsbyen er første gang nævnt i kilderne 1320 som
Touæthorp. Stolpehullernes funktion kan grundet den ustrukturerede spredning ikke afgøres, men
der er snarest tale om en bestemt ”strukturfunktion”, der har afløst hinanden på stedet i et antal
faser.
Felt 3: Urnebrandgrav A58 (fig. 16)
I den østlige del af felt 3 fandtes en ”stolpehulslignende” nedgravning A58. I midten af denne
nedgravning sås bunden af et lerkar med fyld af små stumper brændte knogler (fig. 16-17 og 35-36).
Der var ingen tvivl om, at dette skulle tolkes som bunden af en urnebrandgrav. De brændte knogler
blev derfor soldet og floteret i deres helhed for at få det fulde materiale til C14-analyse og
osteologisk analyse.
Osteologisk analyse: Materialet blev analyseret af Tina Christensen, antro bone consult (jfr. rapport).
Materialet var meget fragmenteret, og der blev kun fundet 3 fragmenter med en størrelse på over
1,5 cm. Materialet indeholdt både humane og animalske fragmenter, men p.gr. af fragmenteringen
kunne kun en ganske lille del bestemmes til det menneskelige skelet. Farven på knoglematerialet
var hvidligt, hvilket indikerede, at det i en vedvarende periode har været udsat på en temperatur på
over 600o. De humane fragmenter stammede fra kraniet og lemmeknoglerne.
C14-datering: En prøve af materialet blev dateret til 794-524 f.Kr., svarende til yngre bronzealder
per. VI, dvs. arkæologisk samtidigt med fundet af vulstringe i dødishullet kun 35 m derfra.
Der blev ikke fundet spor af andre lignende begravelser i omgivelserne, men fraværet kan sagtens
forklares med bevaringstilstanden, eftersom bunden af urnen ville være forsvundet ved bare 2

centimeters dybere pløjning. Beliggenheden tæt ved bredden af dødishullet gør, at der ikke har
været plads til en egentlig gravhøj, og graven har snarest været markeret ved en tue eller
stensætning, som det også er normalt i denne sene del af bronzealderen.
Felt 3: Div. gruber
Grube A28: Mod syd fandtes en regulær oval grube A28. Gruben er 60 cm dyb med stærkt skrånende
sider og omtrent flad bund (se fig. 13). Den er anlagt i sand og kan dermed ikke tolkes som en
lertagningsgrube. Den regulære form og opfyldningen taler også for, at det måske kan være en
funktionsgrube af en art. Gruben er fyldt op ad mindst 5 omgange, de to øverste lag indeholdt affald
fra en nærliggende boplads. I lag 2 fandtes en klump brændt ler med ansats til flad side i den ene
ende (fig. 40). Eftersom det ikke var keramik, var stykket meget dårligt brændt og måtte stabiliseres
med vandopløst lim. Stykket kan muligvis tolkes som en lerblok, dog uden ornamentik. I samme lag
fandtes stumper af dyretand, i øverste lag lå enkelte sideskår formentlig fra samme kar. I den østlige
ende fandtes et 20 cm tykt lerlag lagt oven på et underlag af sand. Det kan muligvis tolkes som
resterne af grubens oprindelige (ukendte) funktion, som er bortgravet i den vestlige del.
C14-datering: En prøve fra gruben er dateret til 357-203 f.Kr., svarende til førromersk jernalder per.
II, hvilket endnu engang underbygger hypotesen om, at lerblokkene som genstandstype generelt
har en meget snæver datering inden for førromersk jernalder per. II.
Grube/sænkning A31: Mod NV fandtes en rund sænkning på 3 m i diam., A31, som måske er bunden
af en grube. Da den lå i rent sand, er det i hvert fald ikke en lertagningsgrube. Fylden indeholdt en
del keramik fra flere forskellige kar, mest større kar, heraf et kraftigt fortykket randskår med ansats
til facettering (se fig. 33), som kan dateres til ældre romersk jernalder, dvs. antagelig tilhørende
samme bebyggelse som A27 og A81.
Felt 3: Dødishul
Dødishullet i felt 3 blev udgravet i sin helhed. Der blev indledningsvis med maskine fjernet de øverste
80 cm overjord, som prøvegravningen havde vist var fra nyere tid. På denne måde undgik vi at få
sikkerhedsmæssige problemer med høje jordvægge. Søgegrøftens tværprofil blev genopgravet og
opmålt, så de enkelte indmålte fund til en vis grad kunne indprojiceres til de forskellige lag. Der blev
udtaget en blokprøve fra bunden på det dybeste sted til toppen af det øverste kulturlag. Der var
ikke økonomi i budgettet til at analysere denne blokprøve, men den er gemt til eventuel fremtidig
brug. Dødishullets bund lå op til 2,5 meter under den nutidige overflade og hullet ses i dag kun i
terrænet som en svag sænkning. Lagfølgen vil her blive beskrevet kronologisk nedefra og op.
Nederst, på det dybeste sted over 2,2 m under overfladen fandtes et 15-20 cm tykt olivenbrunt
gytjelag (lag 6), som må være vandaflejret. Heri fandtes som det eneste lag bevaret ubrændt træ i
form af små flager af birkebark. Dette blev under udgravningen tolket som mulige spor efter en
neolitisk landnamsfase, hvor den omgivende skov blev ryddet, selv om birk som art ganske vist ikke
var så hyppig i denne periode. Dateringen viste sig overraskende at være 11.287-11.036 f.Kr., dvs.
Allerød-tid. Birkebarken må således stamme fra dødishullets allerældste tid. Eftersom Allerød-tid
var en varmeperiode, kan man sagtens forestille sig, at der har groet birk omkring dødishullet på

dette tidspunkt. Det fortæller samtidig, at der ikke er sket nogen sedimentation i dødishullet de
følgende 9.000 år, idet de ældste neolitiske fund fra dødishullet ligeledes stammede fra dette
nederste gytjelag.
På det allerdybeste sted i dødishullet, heldigvis en meter fra nærmeste søgegrøft, fandtes liggende
tæt på undergrundens overflade et samlet depotfund af tre økseplanker af flint (x118-120) (se fig.
64-68). De to af dem lå side om side, den tredje har muligvis oprindeligt ligeledes ligget ved siden af
de andre, men er revet lidt ud af leje af maskinen. Økserne er meget råt tilhugget, så en nøjere
typebestemmelse kan ikke foretages, men de ser ud til at være tiltænkt tyknakkede (dvs. med en
datering til sen tragtbægerkultur eller enkeltgravskultur). Der var ingen anden flint eller kulturspor
i dette lag, hvilket understreger fundets sakrale karakter.
Over gytjelaget fandtes et op til 55 cm tykt lag mørkebrun sumptørv (lag 5), som ikke kunne
underinddeles i hverken profil eller flade, men som med udgangspunkt i fundmateriale og C14dateringer må være aflejret gennem en længere periode fra en sen del af yngre stenalder frem til
slutningen af bronzealderen. Laget må være kraftigt sammensunket, idet fragmenter af slebne økser
fandtes i niveau med knogler dateret til yngre bronzealder. Laget blev afgravet med tynde skrab
med maskine i baner af 6 meters bredde, hvorefter fladen blev gennemgået nøje, og hvert enkelt
fund af knogler, flint eller keramik indmålt med GPS. I alle tilfælde fandtes flint og keramik som
isolerede enkeltfund og ikke som samlede udsmidslag. Knoglerne lå ligeledes enkeltvis med to
undtagelser, hvor der lå en mindre samling knogler på ét sted. I disse tilfælde blev knoglerne
udgravet manuelt og optaget som samlet fund.
Der blev fundet i alt ca. 100 flintafslag i dette lag – se udbredelsen fig. 19. Herudover blev fundet 4
kerner/blokke/knuder, kun ét stykke ildskørnet flint, 15 skrabere (se fig. 69-83), 1 knusesten (fig.
90), 1 slagsten (fig. 91), 1 afslag med brugsretouche (fig. 92) samt to afslag fra slebne økser (fig. 8788). Endelig kan nævnes en usædvanlig miniatureøkse/mejsel slebet på den ene side (fig. 89). Der
er snarest tale om en stump af en større sleben økse, der er omhugget.
På fig. 19 ses udbredelsen af de forskellige genstande af flint og sten. Flintafslagene er nogenlunde
jævnt spredt. Skiveskraberne har en tendens til at ligge i den østlige del. De to votivfund
(økseplanker og vulstringe) ligger begge i den centrale, dybeste del af dødishullet, hvilket næppe er
tilfældigt, hvis man tolker fundene som en art kommunikation med underverdenen.
Der blev fundet ca. 25 keramikskår spredt i laget. Keramikken kunne ikke dateres nærmere end den
brede periode ”efter tragtbægerkultur, men før jernalder”, idet det overvejende var
ukarakteristiske sideskår. Der var dog et tyndvægget randskår (fig. 59 og 63).
Knoglematerialet blev analyseret af Betina Magnussen fra Zoologisk Museum. Her følger et kort
referat af konklusionerne:
Der er i alt 140 forskellige enkeltknogler, heraf er der erkendt snitspor på 20 fragmenter (se fig. 22).
Der er 3 fragmenter med spor af brænding, 2 af disse er sortbrændt, et er gråbrændt.
Der er 9 arter til stede i samlingen (fig. 21), som domineres af husdyr: kvæg, får, svin, hest og hund.
Eftersom hesteknoglerne med forbehold er fra yngre bronzealder, formodes de at være fra tamhest.
De vilde arter er repræsenteret af kronhjort, rådyr og gråsæl. Desuden er der fundet en fragm.

lårbensknogle fra et menneske. Den mest hyppige art er kvæg (70 knogler, mindst 5 individer),
dernæst kommer hest (10 knogler), kronhjort (10 knogler, der strengt taget kan stamme fra samme
individ, får/ged (9 knogler) (fig. 54), svin (7 knogler). De resterende arter er kun repræsenteret ved
en enkelt knogle. En ting, der umiddelbart springer i øjnene, er de mange fragmenter af forben fra
kvæg, men også fra får og svin i forhold til den øvrige fordeling for disse arter (fig. 23). Kvæg er med
sine 70 fragmenter repræsenteret i alle skeletale grupper, hvilket er en god indikation for, at hele
dyr har været til stede. Det vil formentlig sige, at dyrene har været holdt og slagtet på samme
lokation. Kronhjort er repræsenteret ved fragmenter fra forben, bagben samt ekstremiteter.
Desuden er der 4 stykker af tak (fig. 55). Hest er repræsenteret ved fragmenter fra forben, bagben
samt ekstremiteter. Der er ingen hovedfragmenter fra får og hest. Der er meget få
ribbensfragmenter og fragmenter af bækkener, hvilket måske skyldes, at de kødbærende dele af
dyrene er spist og dermed endt i en anden kontekst end kranier og ekstremiteter? Knoglerne er
generelt meget fragmenterede – der er stort set ingen hele knogler – og det skyldes ikke
bevaringsforhold eller maskinafgravning.
Snitmærkerne relaterer sig både til den primære partering af dyret, men også til den følgende
tilberedning. Den primære partering ses ved snitmærker og hugmærker ved ledenderne på for- og
bagben (12 fragmenter). Filetering ses ved små snitmærker på skaftet af lemmeknogler og kæber
(fig. 24). Denne type er erkendt på tre af knoglerne fra forben fra får. En af mellemfodsknoglerne
fra kvæg er formodentlig kløvet i medianplanet på langs af knoglen. Denne type opsplitning af
knoglen ses typisk ved klargøring af knoglen til råmateriale, samtidig giver det adgang til den
næringsrige marv. De to andre mellemfodsknogler har snitspor på skaftet. Der er ikke meget kød på
ekstremiteterne, hvorfor filetering ikke umiddelbart er sandsynligt.
Der er i alt 11-12 fragmenter med gnavemærker. To fragmenter er gnavet af gnavere (mus/rotte),
mens 9-10 fragmenter er gnavet af rovdyr, f.eks. hund. Tilstedeværelse af gnavemærker betyder, at
knoglerne i en periode har ligget frit tilgængeligt for områdets dyr.
3 kæber fra kvæg kan aldersbestemmes. De to er 3-5 år gamle, det tredje 6-8 år (se fig. 57-58).
Endnu ikke sammenvoksede knogler viser, at der også er helt unge dyr i samlingen: en kalv yngre
end 6-10 måneder samt et ungt individ på 12-18 måneder, dvs. i alt mindst 5 individer.
Der er ingen decideret bearbejdede knogler. Dog bør nævnes de 4 store stykker tak fra kronhjort
samt den omtalte kløvede mellemfodsknogle fra kvæg.
Der er en hel mellemfodsknogle fra hest, som viser, at der er tale om en meget lille hest.
I to tilfælde fandtes knogler i mindre koncentrationer, i begge tilfælde alle fra samme art: den ene,
x258 (se fig. 53), er alle fra kvæg, og alle dele af kroppen er repræsenteret: humerus, ulna, tibia,
astragalus, pelvis, kranium, tænder, tåknogler. En af disse knogler er C14-dateret til 1211-1020 f.Kr.,
svarende til en sen del af bronzealderens per. III/tidlig per. IV. Den anden, x290 (fig. 56), er alle fra
hest. Alle knoglerne er fra ekstremiteter: tibia, femur, humerus, radius+ulna, mellemfod og
griffelben, evt. alle fra samme individ. En af disse hesteknogler er C14-dateret til 764-430 f.Kr.,
svarende til yngre bronzealder per. VI eller den tidligste del af førromersk jernalder, dvs. omtrent
samtidig med fundet af vulstringe.
Alt i alt fortæller resultaterne af analysen, at der højst sandsynligt er tale om husholdningsaffald fra
en eller flere husholdninger. Der ses udnyttelse af flere ressourceområder, idet skovområdet er
repræsenteret ved kronhjort og rådyr, havet ved gråsæl og lokalområdet ved dyrehold.

En af knoglerne viste sig imidlertid at være midterstykket af et (venstre) menneskeligt lårben fra et
voksent individ (fig. 25). Denne knogle er C14-dateret til 1130-927 f.Kr., i grove træk svarende til
yngre bronzealder per. IV. Der er ingen træk fra udgravningen, der tyder på, at menneskeknoglen
på nogen måde er behandlet anderledes end de omgivende dyreknogler i samme lag. Lårbenets
menneske er muligvis skeletteret andetsteds, enten i forbindelse med en forfædrekult, hvor man
håndterede den dødes knogler, en ofring eller en henrettelse, og efter funktionen dér har knoglen
mistet sin symbolladning og er herefter blot blevet betragtet som affald. Museum Nordsjælland har
gennem de senere år fremgravet en del eksempler på sådanne enkeltliggende menneskeknogler i
vådmark fra mange af oldtidens perioder. Det ser ud til, at holdningen til menneskets fysiske rester
har adskilt sig en del fra nutidens, der er farvet af vores kristne kulturarv.
På fig. 20 ses udbredelsen af de knogler, der er artsbestemt. Knoglerne ligger typisk i den centrale
dybereliggende del, hvilket til dels eventuelt kan forklares med bevaringsforholdene. Der er to
mindre koncentrationer i den midterste del. De forskellige dyrearter er nogenlunde jævnt spredt
med en svag tendens til at svineknogler ses hyppigere i den østlige del.
I den øverste del af laget (68 cm over økseplankefundet) fandtes to vulstringe af bronze, nedlagt
samlet (x37 og x38) (se fig. 46-48 og 50-52). Den ene ring blev opgravet af maskinen og efterfølgende
fundet i en samlet jordklump med detektor i de opgravede jordbunker (fig. 49). Den anden ring var
gravet i stykker af maskinen, men af den tilbageværende halvdel in situ kunne man se, at den var
nedlagt lodret. Måske har de to ringe stået sådan side om side som et hjulpar i en vogn? Der fandtes
ingen spor efter en beholder eller emballage til ringene – måske har de blot været indpakket i et
stykke tekstil eller skind? Det lykkedes på konserveringsanstalten at genskabe og stabilisere de to
ringe omtrent i deres oprindelige helhed. Ringene er tilnærmelsesvist ens: ca. 17 cm i diameter med
rundet D-formet tværsnit, åbne i den ene ende samt med en ornamentik af to tynde omløbende
vulster i begge ender. I ringene ses flere steder bittesmå aflange huller, der antagelig er kommet i
forbindelse med støbningsprocessen. En af ringene (x37, fig. 51) har en bule i siden, der må være
kommet under brug. Det viser, at ringene rent faktisk har været brugt og båret og ikke blot har været
fremstillet som ”gave til guderne”. Disse vulstringe dateres gerne til yngre bronzealders periode VI
eller den tidligste del af førromersk jernalder, hvilket er samtidig med koncentrationen af
hesteknogler i samme lag. De er ligeledes arkæologisk samtidige med den urnebrandgrav (A58), der
er undersøgt på det tørre land umiddelbart nord for dødishullet. Måske kan vulstringene være
nedlagt i forbindelse med denne begravelse? Vulstringene har deres primære udbredelse langs den
tyske og polske østersøkyst, men kendes fra ca. 22 danske fund, hvor de ofte, som i Torup, er fundet
parvis og tolkes som ankelringe, antagelig båret af kvinder. De findes langt overvejende udlagt i
vådmark, men i enkelte tilfælde som dele af gravfund. Her er det dog i alle tilfælde brandgrave, så
det dermed ikke har været muligt, at se deres placering på kroppen. Som halsringe er de for små og
som armringe qua deres form for upraktiske. Fra Nordsjælland kendes et andet fund af en vulstring
fra Hareholm ved Skævinge, der blev fundet 2007 under en arkæologisk udgravning (NFHA2616).
Her lå den i mosejord, men ikke i et dødishul. I et tilfælde fra 2017 er et ringpar fundet i et stolpehul
fra en bebyggelse fra Skjold ved Horsens.

I den øvre del af lagfølgen i dødishullet (antagelig svarende til tværprofilets lag 3 eller 4) fandtes i
den østlige del et udsmidslag med keramik og enkelte stykker brændt ler. Keramikken kunne via
skår med fortykket rand dateres til ældre romersk jernalder (se fig. 60-62) og stammer formentlig
fra den boplads fra samme periode, hvis anlæg er fundet tæt nordvest for dødishullet (f.eks. A31 og
A81).
Øverst i lagserien under de nyere tids erosionslag fandtes et 15 cm tykt udsmidslag med knuste
brændte sten (A21). Laget (svarende til tværprofilets lag 2), der var 3 x 7 m stort, blev afdækket i
fladen. Laget indeholdt ikke trækul af betydning, så stenene er ikke direkte opgravet fyld fra
kogestensgruber. Det harmonerede også godt med, at der stort set ikke var fundet en eneste
kogestensgrube i de omgivende prøvegrøfter. Laget indeholdt heller ikke keramik eller andet
bopladsaffald og virkede på den vis ret homogent. Der blev udtaget en jordprøve til C14-datering
fra hver ende af laget for med størst mulig sandsynlighed at spore en tidsforskel/brugstid. Resultatet
af prøverne var overraskende, men entydige: hhv. 1039-1210 e.Kr. og 1033-1204, svarende til sen
vikingetid/tidlig middelalder. Laget kan derfor efter al sandsynlighed relateres til landsbyen Torups
ældste fase. Det skal derfor ses i sammenhæng med stolpehulskoncentrationen nord for
dødishullet, der har samme datering. Hvad stenene har været brugt til kan ikke siges med sikkerhed,
men det ser ud til at den gængse brug af kogestensgruber ophører i løbet af 6. årh., så måske
stammer stenene fra en langild ell. lign. Der er andre eksempler på dynger af skørbrændte sten i
forbindelse med bebyggelser fra yngre jernalder/vikingetid, f.eks. Lejre-hallerne og Melby Syd ved
Kalundborg.
Felt 4: Klynger og rækker af kogestensgruber (fig. 26)
Prøvegravningen af det store anlægsområde var kendetegnet ved et meget lavt antal
kogestensgruber i forhold til det normale for ”tørt land”. Så meget mere påfaldende er den
markante koncentration af kogestensgruber inden for et område på 800 m2 syd for Hvidelandsgård.
Gruberne kan inddeles i tre koncentrationer/klynger, som ved C14-metoden viste sig at have tre
forskellige dateringer:
Mod NV var en klynge af små ”stolpehulslignende” kogestensgruber (A125-127, A129-130 og A150)
(se fig. 26-27). Disse gruber var kendetegnet ved at være små (under 50 cm i diameter), at have let
skrånende sider samt ved at have et askelag i bunden med et antal ildskørnede sten. En af gruberne
(A150) var stratigrafisk ældre end bopladsgruben A128. Kogestensgruber af denne type dateres
normalt til yngre bronzealder og disse var ingen undtagelse: A127 blev dateret til 1050-875 f.Kr. og
A130 til 1128-923 f.Kr., dvs. i begge tilfælde svarende til yngre bronzealder per. IV.
I den midterste og østlige del af feltet fandtes et markant bælte af to parallelle rækker
kogestensgruber (A116-124, A131-144 og A146-149). Rækkerne ligger med 4-5 meters mellemrum
og hver række er bælter af to kogestensgrubers bredde, så de nogle steder ligger ved siden af
hinanden. Gruberne er meget ensartede i formen: badekarformede og 1,5 – 1,9 meter lange.
Gruberne er 10-15 cm dybe og fladbundede (se snittegninger fig. 29) og indeholdt et lag med
håndstore, ildskørnede sten, der lå ret uregelmæssigt, så man kunne se, at der havde været gravet
ned for at få grubernes indhold af formentlig mad med op. En af dem (A136) indeholdt en del
keramikskår mellem stenene (se fig. 45). For så vidt muligt at kunne spore en eventuel tidsforskel

mellem gruberne, blev der C14-dateret en grube fra hver ende af rækken og en fra hver række.
Resultatet var ret entydigt: A136 blev dateret til 388-204 f.Kr., A146 til 361-168 f.Kr. og A142 til 34852 f.Kr., som i alle tilfælde svarer til førromersk jernalder per. II, en bopladsfase, der også er
dokumenteret flere andre steder på undersøgelsen (A28 og A105). Rækkerne ser ud til at fortsætte
uden for udgravningsområdet syd for skellet.
Mod SV var en klynge af ret små runde kogestensgruber, der så ud til at udgøre en enhed (A109114). Gruberne var lave og fladbundede (fig. 28). En af dem, A110, blev C14-dateret til 171 f.Kr.-2
e.Kr., svarende til førromersk jernalder per. III og dermed tilsyneladende tilhørende en yngre fase
end de to parallelle rækker.
Der ser således ud til at være tre faser i kogestensgruberne i dette felt: yngre bronzealder per. IV,
førromersk jernalder per. II samt førromersk jernalder per. III. Alle disse faser er repræsenteret
andre steder på undersøgelsen. Det er særligt bemærkelsesværdigt i og med, at man tilsyneladende
bevidst har valgt netop dette sted til aktiviteter med kogestensgruber på tværs af et længere
tidsspand.
Gråt siltlag med flint og keramik (fig. 30)
Øst for Hvidelandsgård fandtes langs en bestemt højdekurve et gråt siltet muldlag under pløjelaget
med spredte fund (se udbredelse fig. 30). Udbredelsen tyder på, at det er udsmid fra en eller flere
bopladser beliggende omtrent, hvor den nuværende gård ligger. Det kan ikke afgøres, om laget er
dannet gennem en eller flere bebyggelsesfaser på stedet, men laget må være ældre end førromersk
jernalder per. II, eftersom kogestensgruberne fra denne periode er nedgravet i laget. Mod syd
fandtes enkelte flintgenstande i laget, bl.a. en uregelmæssig blok (fig. 95), en spånskraber (fig. 93)
samt et øksekropafslag (fig. 94), der viser, at i hvert fald en del af laget er dannet i neolitikum.
Øvrige dødishuller
Der blev i alt fundet tre dødishuller inden for undersøgelsesområdet (se fig. 3). Dødishullet i felt 3
var det eneste, der i fuld udstrækning befandt sig inden for arealet og dermed kunne undersøges i
sin helhed. De to andre indeholdt også fund, men som ikke blev vurderet tilstrækkeligt væsentlige
til en udvidet undersøgelse. Dødishullet mod SV fortsatte mod syd ind under Hvidelandsgårds
gårdstoft. Her blev fundet enkelte flintafslag og et keramikskår. Dødishullet mod SØ fortsætter ind
på nabogrunden mod Ø. Heri blev fundet enkelte flintafslag samt en knusesten (x10, fig. 37).
Grube A34
Længst mod vest fandtes en grube A34 (fig. 31). Gruben er 2,4 m lang og hele 75 cm dyb. Heri
fandtes div. keramik, bl.a. et randskår (fig. 34) og et skår med vulst af yngre bronzealders type. En
prøve fra gruben blev dateret til 754-536 f.Kr., svarende til yngre bronzealder per. VI. Denne fase er
repræsenteret flere andre steder på undersøgelsen. Keramikken viser, at der må være en tilhørende
bebyggelse, som dog ikke er lokaliseret.
Grube A105
40 m Ø for kogestensgrubefeltet fandtes en enkeltliggende rektangulær grube A105. Gruben er 4,7
x 3,3 m stor og 55 cm dyb med omtrent flad bund (se snittegning fig. 32). Den regelmæssige form

gjorde, at den som arbejdshypotese blev tolket som en funktionsgrube. Efter snitning blev gruben
tømt med tynde skrab af maskinen. De nederste 30 cm var opfyldning uden kulturspor. Herover kom
et 10 cm tykt sodsværtet muldlag, der tolkes som udsmid fra en nærliggende boplads. I laget fandtes
en del meget dårligt bevaret keramik, bl.a. randskår fra mindst 4 forskellige kar, primært større
kar/forrådskar (se fig. 41-44). Hertil fandtes div. klumper af br. Ler, et flintafslag samt små stumper
brændt knogle. Gruben blev C14-dateret til 359-91 f.Kr., svarende til førromersk jernalder per. II,
dvs. samtidig med de to parallelle rækker kogestensgruber med vest.
Mindre koncentration af stolehuller den centrale del
Nord for Hvidelandsgård fandtes en mindre koncentration af stolpehuller (A22-24 og A48-49).
Stolpehullerne var små, men regulære. Dvs. der kunne ikke være tale om tagbærere til et hus.
Udvidelser til siderne gav ikke nogen plausibel systematik. Anlæggene blev derfor nedprioriteret
efter snitning.

KONKLUSION
På udgravningerne ved Hvidelandsgård blev afdækket en lang sekvens af aktiviteter og bopladsspor
fra mindst 8 adskilte perioder af oldtid/middelalder, dels i form af aflejringer i et dødishul, dels som
anlæg på tørt land. De vil her blive gennemgået i kronologisk rækkefølge:
Den ældste datering er fra et stykke birkebark fra bunden af dødishullet. Det er fra Allerød-tid, en
varmeperiode efter istiden, hvor der åbenbart har stået birkeskov i området. Der er dog ikke spor
af menneskeaktivitet fra denne periode.
Fra neolitikum kan først og fremmest nævnes det samlede fund af tre tyknakkede økseplanker på
den dybeste bund af dødishullet. De kan måske tolkes som en art takoffer for at have taget det
omkringliggende land i besiddelse. Øst om Hvidelandsgård findes et gråt udsmidslag med bl.a. fund
af øksekropafslag, spånskraber og blok, som måske afspejler en neolitisk boplads på den nuværende
gårdstoft.
Den første nogenlunde permanente bebyggelse på stedet ser ud til at være sket på overgangen til
yngre bronzealder. Fra denne tid stammer de ældste knogledeponeringer i dødishullet, bl.a. en
fragm. menneskeknogle, der ser ud til at være behandlet på lige måde med dyreknoglerne i lighed
med, hvad der er iagttaget på flere af Museum Nordsjællands undersøgelser. Den ældste klynge af
kogestensgruber mod syd kan også henføres til periode IV. Det er markant, at man har valgt et
ganske bestemt meget afgrænset område til kogestensgrubeaktiviteter i tre klart adskilte perioder
af oldtiden, som om stedet på tværs af tid var reserveret hertil. Endelig kan en keramikholdig grube
mod vest henføres til tidlig yngre bronzealder, som peger mod egentlig bebyggelse på stedet. Fra
periode V stammer et enkelt tagbærerlignende stolpehul mod syd samt formentlig en del af
knoglerne i dødishullet. Fra slutningen af yngre bronzealder på overgangen til førromersk jernalder
stammer fundet af to vulstringe af bronze i dødishullet. Fra samme tid stammer en urnebrandgrav
på det tørre land umiddelbart nord for dødishullet, så måske kan ringene tænkes at være nedlagt i

forbindelse med gravlæggelsen? Til denne tid kan også henføres en del af knoglerne i dødishullet,
bl.a. en koncentration af hesteknogler samt en badekarformet kogestensgrube mod syd.
Fra førromersk jernalder per. II stammer to parallelle rækker badekarformede kogestensgruber i
kogestensgrubeområdet mod syd. Hertil kommer en lertagningsgrube mod syd samt en grube med
en stump af en lerblok, hvilket endnu engang cementerer den snævre datering af denne
genstandstype.
Til førromersk jernalder per. III skal dateres en klynge af runde kogestensgruber i kogegrubeområdet
mod syd, en lertagningsgrube mod syd samt en firkantet grube med keramik ligeledes mod syd.
Denne periodes aktiviteter ser ud til at være koncentreret mod syd.
Aktiviteterne i ældre romertid ser ud til at være koncentreret mod nord afspejlet af en
enkeltliggende kogestensgrube og en trækulsholdig grube. Hertil kommer udsmidslag af
bopladsaffald i kanten af dødishullet.
Fra ca. 200-900 e.Kr. er bebyggelsen på stedet tilsyneladende opgivet. I sen vikingetid grundlægges
landsbyen Torup, på denne undersøgelse illustreret af et udsmidslag af knuste brændte sten i
dødishullet samt en stolpehulskoncentration, der begge er dateret til sen vikingetid/tidlig
middelalder. Det er det hidtil ældste vidnesbyrd om landsbyen Torups eksistens.
Undersøgelsen har kraftigt understreget vigtigheden af at være opmærksom på dødishullerne som
kilde til information, idet de synes at have haft en særlig tiltrækningskraft på mennesket i neolitikum
og bronzealder på grund af deres bastante kraterlignende fremtræden. Ved Torup har disse ca. 30
m store dødishuller ligget så tæt som med ca. 100 meters mellemrum. Muligvis har man set disse
huller som en art kontaktport til underverdenen, hvor kontaktmidlet er ofrede genstande. Ejerens
søn fortalte, at da dødishullet syd for gården (hvor der nu svømmer ænder) blev oprenset i 1982,
blev der båret oldsager bort i store plasticposer, bl.a. nogle ”bronzeringe på størrelse med en
femmer”. Dødishullerne ser m.a.o. ud til at være en vigtig kilde til information om aktiviteter og
fund, som man ikke har adgang til ved normale fladeudgravninger. En vigtig erfaring er også, at der
her stort set ikke er sket nogen sedimentation i dødishullet de første 9.000 år efter istiden, men at
den har taget kraftig fart fra og med slutningen af ældre bronzealder. Allerede på overgangen til
førromersk jernalder er dødishullerne så opfyldte, at de ikke synes af mere end en sænkning i
landskabet og dermed ændrer funktion for de omkringboende mennesker. Dette fænomen er også
set på Roskilde Museums udgravning ved Gerlev 2017. Endelig har undersøgelsen tydeligt vist, at
man absolut ikke kan regne med, at fund fra samme lag i dødishullet er samtidige. Forklaringen er
antagelig, at de organiske udsmidslag løbende omdannes og sætter sig, så genstande fra forskellige
perioder kommer til at ligge side om side.
Erfaringen fra undersøgelsen af dødishullet har vist, at det er en god idé løbende at gå fladen efter
med metaldetektor for så vidt muligt at få enkeltliggende metalfund lokaliseret og opgravet i
præparat. Endvidere kan det anbefales at udtage samples fra forskellige lag med bevaret knogle i
bigbags til efterfølgende vandsoldning, så man får en idé om materialets totale variationsbredde
såvel arts- som størrelsesmæssigt.
En påfaldende ting ved undersøgelsen er, at der ikke blev påvist en eneste sikker hustomt på trods
af, at fund og gruber viser, at man må have boet i nærområdet i mindst 6 perioder i løbet af
bronzealderen og jernalderen. Forklaringen kan være 1 af 3: Enten er stolpehullerne pløjet væk,
fordi husene har ligget på de sandede dele af området, eller husene har tilfældigvis sneget sig

udenom søgegrøfterne, eller bebyggelsen har været koncentreret uden for anlægsområdet mod syd
eller under den nuværende gårdstoft.
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HVIDELANDSGÅRD
MNS50527
OVERSIGT GRØFTER OG FELTER

Oversigt søgegrøfter og felter
Fig. 2
Felter er indtegnet med rødt på luftfotoet, søgegrøfter fra prøvegravningen er indsat
med rød raster.

HVIDELANDSGÅRD
MNS50527
UNDERGRUNDENS BESKAFFENHED

Vådmark og undergrund

Fig. 3

Dødishuller er indtegnet med blåt. Undergrund = ler er indtegnet med gult, med uudfyldt signatur = sand.

HVIDELANDSGÅRD
MNS50527
FELT 1 PLANTEGNING

Felt 1, plantegning
Gruber har brun signatur.
Fig. 4

Udvidelse omkring A1
Fig. 5

Grube A1, lagbeskrivelse
Fig. 6
1 Lyst brungråt leret muld.
2 Brungråt leret muld m. spr. trækulsnister. Herfra udtaget jordprøve JP22. Heri fandtes enkelte keramikskår
samt 2 knusesten.
3 Lyst brungråt leret muld, let opblandet med UG.
4 Lysegråt muldblandet ler.
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FELT 2, PLANTEGNING

Felt 2, plantegning
Fig. 7
Gruber har lysebrun signatur, kogestensgrube (A40) har sort signatur og
tagbærerlignende stolpesæt (A5-6) er mørkebrune

Stolpehuller A5-A6 i snit. De ligner et
sæt tagbærende stolper, men har helt
forskellig C14-datering. A6 indeholdt et
randskår.
Fig. 8

Grube A43 i snit.
1 Gråt leret muld.
2 Lysegråt leret sand. Heri fandtes enkelte keramikskår.
Gruben er C14-dateret til 353-52 f.Kr.
Fig. 9

A5-A6 i fladen fra SØ.

Fig. 10

A5-A6 med omgivelser fra V.
Fig. 11
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FELT 3, MIDTERSTE DEL
PLANTEGNING

Felt 3, centrale del, plantegning

Fig. 12

Anlæg omtalt i teksten er angivet med anlægsnummer. Kogestensgrube (A27) er angivet med sort, teglholdig
grube (A20) med gråt og keramikholdig grube (A90) med brunt.
I midten ses en klynge af stolpehuller, hvoraf to er C14-daterede..
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FELT 3, VESTLIGE DEL
DIV. ANLÆG

Grube A28, lagbeskrivelse
1 Brungråt leret muld, enkelte trækulsnister.
Fund af keramik. Jordprøve udtaget (JP26).
2 Lysegråt sand m. spr. Trækulsnister. Fund af lerblok
og dyretænder..
3 Som 2 opblandet med 4.
4 Brungult ler.
5 Som 4 med en svag grålig nuance.

Kogestensgrube A81 og grube A77, lagbeskrivelse

Fig. 13
6 Lomme af lysegråt sand.
7 Brungult ler. Uklar afgrænsning mod 5 i syd.
8 Heterogent lysegråt sand, let opblandet med 4.
9 Gråt sand.
Undergrund: Lyst grågult sand.

Fig. 14
1 = A81. Gråsort trækulsholdigt sand med ildskørnede sten, skærer A77.
Jordprøve udtaget (JP29).
2 Brungråt sandet muld. Fund af keramik.
Undergrund: Grågult/lysegråt sand.
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FELT 3, VESTLIGE DEL
PLANTEGNING

Felt 3, vestlige del, plantegning.
Anlæg omtalt i teksten er fremhævet med anlægsnummer.
C14-datering af kogestensgrube A81 er indsat (skærer A77).

Fig. 15
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FELT 3, ØSTLIGE DEL, URNEBRANDGRAV A58
PLANTEGNING

Felt 3, østlige del, plantegning.
C14-dateret urnebrandgrav A58 er fremhævet.

A58 (bund af urnebrandgrav),
snittegning. Kun den nederste centimeter
af urnens indhold er bevaret.
Fig. 17

Fig. 16
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PROFIL I DØDISHUL

Profil i dødishul, lagbeskrivelse
Fig. 18
1 Pløjelag og øvre muldlag, afgravet med maskine.
2 Lyst brungråt leret muld med talrige smuldrede stumper af ildskørnede sten. To jordprøver udtaget med 2 m. mellemrum.
3 Mørk gråbrun siltet muld.
4 Lys grønlig brungrå siltet muld. Enkelte stumper af ubrændt træ.
5 Mørkebrun siltet sumptørv med enkelte sten. Heri fandtes en del dyreknogler, spr. bearbejdet flint og spr. keramik.
Øverst heri nedgravet votivfund af to vulstringe af bronze.
6 Orangebrun sumptørv/gytje med en del træstumper og enkelte flager af birkebark. Heri fandtes på overgangen til
undergrunden depotfund af tre økseplanker ca. 30 cm Ø for profilet.
7 Grågulliggrønt sandet silt (undergrund).

HVIDELANDSGÅRD
MNS50527
DØDISHUL, FLINT

Udbredelse af genstande af flint og sten i dødishullet
Fig. 19
Bundkoterne af dødishullet er gengivet med højdekurver (ækvidistance: 20 cm).
Lysegrønt: Flintafslag.
Mørkegrønt: Skiveskrabere.
Blåt: Fragmenter af slebne økser.
Brunt: Knusesten og slagsten.
Gult: Kerner og knuder.
Rødt: Votivfund af tre økseplanker (x118-120).
Lilla: Votivfund af to vulstringe af bronze (x37-38).
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DØDISHUL, KNOGLER

Udbredelse af knogler i dødishullet
Kun artsbestemte knogler er medtaget.
Bundkoterne af dødishullet er angivet med højdekurver (ækvidistance: 20 cm).
Rød: Kvæg.
Mørkeblå: Svin.
Orange: Får/ged.
Lysegrøn: Kronhjort.
Lyslilla: Rådyr
Gul :Gråsæl
Mørklilla: Hund
Lyseblå: Menneske.

Fig. 20

HVIDELANDSGÅRD
MNS50527
ZOOLOGISK ANALYSE

Fig. 21

Fig. 22
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ZOOLOGISK ANALYSE

Tabel for elementfordelingen for arter med mere end ét bevaret fragment, samt for
”pattedyr hhv. medium/stor størrelse.”
Fig. 23

x258. Fragm. underkæbe fra kvæg
med snitspor.
Fig. 24

x296 Fragm. midterstykke af lårben
fra menneske sammenlignet med
en hel knogle fra Zoologisk
Museums referencesamling.
Fig. 25
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KOGESTENSGRUBEFELT

Kogestensgrubefelt mod syd

Fig. 26

Dobbelt række af kogestensgruber er angivet med orange.
Mindre klynge af runde kogestensgruber mod syd er farvet grønne.
Kogestensgruber udenfor rækker og klynger er angivet med lyserødt
Små ”stolpehulslignende” kogestensgruber har blå signatur.
A128 er en keramikholdig bopladsgrube, der tilsyneladende er stratigrafisk yngre end en af de
”stolpehulslignende” kogestensgruber.
C14-daterede anlæg er indtegnede.
På luftfotoet for oven er de to kogestensgruberækker indtegnet. Rækkerne ser ud til at fortsætte ind på
marken mod syd.
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KOGESTENSGRUBER MOD SYD, SNITTEGNINGER

”Stolpehulslignende” kogestensgruber i NV-klynge i felt 4.

Runde kogestensgruber i SV-klynge i felt 4.

Fig. 27

Fig. 28

Udvalg af badekarformede kogestensgruber i to rækker mod Ø i felt 4. Tv.: Nordlige række, th.: Sydlige
række.
Fig. 29
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UDBREDELSE AF GRÅT NEOLITISK NEDRE MULDLAG

Gråt neolitisk lag, udbredelse
Fig. 30
Udbredelsen af gråt nedre muldlag er indtegnet på luftfotoet ud fra GPS-opmålinger af, hvor
laget kunne iagttages i søgegrøfterne. Laget lå under pløjelaget langs kanten af den lille
højning, hvor Hvidelandsgård ligger, og indeholdt spredt keramik og flint, hvoraf noget kunne
dateres til neolitikum. Det kan dog ikke udelukkes, at lagets datering strækker sig over flere af
hovedperioderne. Dog må det være ældre end førromersk jernalder per. II, idet
kogestensgruber fra denne periode er nedgravet i laget.
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A34

A34

Grube A34 lagbeskrivelse
Fig. 31
1 Gråbrunt sandet muld.
2 Gult sand.
3 Brungråt siltet muld m. spr. trækulsnister og spr. nister af br. ler. Heri
fandtes et keramikskår (YBA), et flintafslag, et stk. br. flint.
Jordprøve udtaget (JP 3).
4 Klumper af gult ler, gråt sand og brunt leret muld.
Gruben er C14-dateret til 754-536 f.Kr.

Grube A105 lagbeskrivelse
Fig. 32
1 Brungråt leret muld.
2 Mørkt gråbrunt sodsværtet leret muld. Heri fandtes en del keramikskår, enkelte klumper af br. ler, talrige
trækulsnister, spr. br. knogle, et flintafslag. Jordprøve udtaget (JP30). C14-datering: 359-91 f.Kr.
3 Lyst gulgråt muldbl. ler.
4 Grågult ler.
5 Som 4.
6 Som 4.
7 Lysegråt let muldbl. ler.
8 Gult ler (undergrund).
Gruben er C14-dateret til 359-91 f.Kr.
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GENSTANDSFOTOS

x4 Randskår fra grubelignende sænkning A31.
Fig. 33

x7 Bund af urne (A58).
Fig. 35

x5 Randskår fra grube A34.
Fig. 34

A58 nedgravning til urnegrav. Til højre ses bunden af urnen med indhold af
brændte knogler en detail.
Fig. 36

x10 Knusesten fra vådmarkslag i dødishul
mod SØ.
Fig. 37

x40 Knusesten fra grube A1.
Fig. 38

x41 Knusesten fra grube A1.
Fig. 39
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GENSTANDSFOTOS

x44 Mulig lerblok. Fra grube A28.
Fig. 40

x50 Randskår fra grube A105.
Fig. 41

x50 Randskår fra grube A105.
Fig. 43
x50 Randskår fra grube A105.
Fig. 42

x50 Randskår fra grube A105.
Fig. 44

x56 Randskår fra kogestensgrube A136.
Fig. 45
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GENSTANDSFOTOS

x37 Røntgenfoto af vulstring.
Fig. 46

x38 Vulstring in situ.
Fig. 47

Vulstring x38 in situ med omgivelser, set fra V.
Fig. 48

Afsøgning af jordbunken efter opgravede
dele af vulstring-depotfundet.
Fig. 49
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GENSTANDSFOTOS

Vulstringene fra Hvidelandsgård. Tv. x38, th. x37 (foto: Morten Hendriksen).

Fig. 50

Herover: Foto fra konserveringen
på Bevaring Sjælland. Ringene
skulle sammensættes af adskillige
brudstykker.
Fig. 52
Tv.: På ringen i forgrunden (x37)
kan man se en bule i siden, der må
være kommet under brugen.
Fig. 51
(foto: Morten Hendriksen).
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GENSTANDSFOTOS, KNOGLER FRA DØDISHUL

Th.: x267 Overarm
får/ged
Fig. 54
Tv.: x258 Knoglekoncentration optaget
som samlet fund. Alle knogler stammer
fra kvæg.
Fig. 53

Herover: x264 Gevirsprods fra
kronhjort.
Fig. 55
Øverst tv.: x290 Knoglekoncentration optaget som samlet fund:
Alle knoglerne stammer fra hest.
Fig. 56
I midten tv.: x292 Underkæbe fra kvæg. Fig. 57
For neden tv.: Underkæbe fra kvæg x302. Fig. 58
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GENSTANDSFOTOS, KERAMIK FRA DØDISHUL

x23 Randskår fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 59

x198 Randskår fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 61

x220 Randskår fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 63

x162 Randskår fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 60

x198 Randskår fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 62
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GENSTANDSFOTOS, ØKSEPLANKEDEPOTFUND

x118 Økseplanke fra samlet depotfund.
Fig. 64

x119 Økseplanke fra samlet depotfund.
Fig. 65

Udgravning af økseplankedepotfund.
Fig. 67

x120 Økseplanke fra samlet depotfund.
Fig. 66

Økseplankedepotfund in situ.
Fig. 68
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GENSTANDSFOTOS, SKRABERE FRA DØDISHUL

x22 Skraber fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 69

x97 Skraber fra
vådmarkslag i dødishul.
Fig. 72

x186 Skraber fra
vådmarkslag i dødishul.
Fig. 75

x77 Skraber fra vådmarkslag i dødishul. x95 Skraber fra
Fig. 70
vådmarkslag i dødishul.
Fig. 71

x142 Skraber fra
vådmarkslag i dødishul.
Fig. 73

x187 Skraber fra
vådmarkslag i dødishul.
Fig. 76

x145 Skraber fra
vådmarkslag i dødishul.
Fig. 74

x188 Skraber fra
vådmarkslag i
dødishul.
Fig. 77
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GENSTANDSFOTOS, SKRABERE OG BLOKKE FRA DØDISHUL

x189 Skraber fra
vådmarkslag i dødishul.
Fig. 78

x236 Skraber fra
vådmarkslag i dødishul.
Fig. 81

x136 Blok/knude.
Fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 84

x190 Skraber fra vådmarkslag
i dødishul.
Fig. 79

x237 Skraber fra
vådmarkslag i dødishul.
Fig. 82

x240 Blok/knude.
Fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 85

x229 Skraber fra
vådmarkslag i dødishul.
Fig. 80

x238 Skraber fra
vådmarkslag i dødishul.
Fig. 83

x241 Blok/knude.
Fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 86
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GENSTANDSFOTOS: SLEBNE ØKSER, KNUSESTEN OG STAGSTEN FRA DØDISHUL

x114 Afslag fra sleben økse. Den
slebne del er angivet med pilen.
Fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 87

x122 Afslag fra sleben økse. Den
slebne del er angivet med pilene.
Fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 88

x235 Sleben miniatureøkse/mejsel.
Fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 89

Tv.: x146 Knusesten af
kvartsit.
Fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 90

Tv.: x239 Slagsten
Fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 91
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GENSTANDSFOTOS

x129 Afslag med brugsretouche.
Den retoucherede kant er vist med pil.
Fra vådmarkslag i dødishul.
Fig. 92

x248 Øksekropafslag med brugsretouche
på den ene kant.
Fra nedre muldlag i sydfelt.
Fig. 94

x247 Skraber fra nedre
muldlag i sydfelt.
Fig. 93

x249 Blok/knude.
Fra nedre muldlag i sydfelt.
Fig. 95
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C14-DATERINGER

Kalibrerede C14-dateringer fra Hvidelandsgård MNS50527.

Fig. 96
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